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การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI ซึ่งอาจสงผลทําใหการดําเนินงานของ

วารสารเกิดความลาชา และอาจจะไมผานการรับรองคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI ได 

ผูจัดทําจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขึ้น และมีแนวทางการแกไขปญหาของการดําเนินงาน  
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1. ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 

 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันการศึกษาที่มุงเนนผลิตบัณฑิต 

ดานสาธารณสุขศาสตร และมีเปาหมายเปนอันดับ 1 ของประเทศ 1 ใน 3 ของอาเซียน และ 1 ใน 50

ของการจัดอันดับกลุมสาขาวิชาการตาม QS World University Raking โดยมีการกําหนดพันธกิจ 

ในการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร 5 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารใหเปนที่ยอมรับ และตอบสนองตอชุมชนและสังคม 

อีกทั้ง ไดตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรผลงานวิจัย เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและคนควา สําหรับ

คณาจารย  นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจทั่วไป คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการดําเนินงานวารสาร ประกอบดวย 

บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และฝายจัดทําวารสาร จึงไดจัดทําวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือเปนสื่อกลางในการเผยแพรผลงานวิชาการและผลงานวิจัยดานสาธารณสุข 

ครอบคลุมประเด็นวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศึกษาและ

สงเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยา และชีวสถิติ โภชนาการและการบริหารงานสาธารณสุข ตั้งแตปพ.ศ. 2551 

ซึ่งมีกําหนดออกปละ 3 ฉบับ (พ.ศ. 2551-2555) จนกระท่ังถึงปพ.ศ. 2556 ไดปร ับกําหนดการออกเปน 

ปละ 4 ฉบับ โดย ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน ฉบับที่ 3 

เดือนกรกฎาคม-กันยายน และฉบับท่ี 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม จนถึงปจจุบันปพ.ศ. 2562 ไดจัดทํา

วารสารเปนปที่ 12 และไดรับทุนสนับสนุนการจัดทําวารสารจากงบประมาณเงินรายได และกองทุนวิจัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยบทความทุกเรื่องไดรับการประเมินและกลั่นกรอง 

โดยผูทรงคณุวุฒิจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย และ มีการพัฒนาคุณภาพวารสารอยางตอเนื่อง 

อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารวิชาการไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

ไดรับการประเมินคุณภาพวารสาร และจัดใหอยูในวารสารกลุมที่ 2 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(TCI, 2558) อีกท้ัง สํานักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีการกําหนด

เกณฑมาตรฐานการวัดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการของคณาจารย และนักศึกษาในระดับ

บัณฑติศึกษา โดยอางอิงฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 และกลุมที่ 2 รวมถึงคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีประกาศเรื่องหลักเกณฑการพิจารณา วารสารทางวิชาการ สําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 เพ่ือใชประกอบในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
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ทางวิชาการจะตองมีคุณภาพ อยูในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ทั้งที่เปนวารสารรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปน

วารสารออนไลนสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการโดยใหสถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเปน

มาตรฐานเดียวกัน (ก.พ.อ., 2556) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดประเมินคุณภาพ 

ผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปพ.ศ. 2560 

โดยอางอิงฐานขอมูล Scopus และฐานขอมูล TCI เพ่ือใชในการกําหนดคาน้ําหนักคะแนนของผลงานวิจัย 

ในแตละมหาวิทยาลัย (สกว., 2560)  

 วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีเปาหมายที่จะพัฒนาคุณภาพวารสาร

และเขารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 เพื่อใหได 

รับการรับรองคุณภาพวารสารและจัดใหอยูในวารสารกลุมที่ 1 ของสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ดังนั้น จึงตองมีการควบคุมคุณภาพวารสาร และพัฒนาปรับปรุงระบบกระบวนการบริหารจัดการงาน

วารสาร ใหมีความถูกตองตามหลักเกณฑในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่ศูนยดัชนีการอางอิง

วารสารไทย (TCI) กําหนด (TCI, 2561) และตามเกณฑประเมินดังกลาว วารสารจําเปนตองมีระบบการ

จัดการวารสารแบบออนไลน แตทั้งนี้ เดิมวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มี

ระบบการจัดการวารสารแบบออฟไลน มีการติดตอประสานงานกับผูนิพนธตนฉบับ ผูทรงคุณวุฒิ 

บรรณาธิการ ฝายจัดทําวารสาร และผูเก่ียวของ ทางหนังสือราชการ ทางโทรศัพท ทางไปรษณีย หรือ

ติดตอดวยตนเองท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และมีการจัดทําวารสารในรูปแบบ

รูปเลมวารสาร แตในปจจุบันระบบการจัดการวารสารไดพัฒนาและปรับเปลี่ยนเปนแบบออนไลน 

ในทุกข้ันตอน ตั้งแตการรับ-สงบทความ การประเมินบทความโดยผูทรงคุณวุฒิ การติดตามผลการพิจารณา 

บทความ การเผยแพรบทความในวารสาร ตลอดจนการจัดทําวารสารเปนรูปแบบ e-journal และเผยแพร 

บทความบนเว็บไซตของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งนี้ การควบคุมคุณภาพ 

วารสาร และการจัดการวารสารแบบออนไลนของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ยังไมมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ยังไมเปนระบบ เปนลายลักษณอักษรที่มีมาตรฐานเดียวกัน 

อาจทําใหเกิดความเสี่ยงและอาจเกิดปญหาในการดําเนินงานได จึงควรมีการจัดทําคูมือแนวทาง     

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใหผูที่เก่ียวของทุกฝาย สามารถรูขั้นตอนการจัดการวารสารไดอยางถูกตอง 

และเปนไปตามกฎ ระเบียบ และเกณฑตางๆ 

 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูเขียนจึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การขอ

อนุมัติตีพิมพบทความในวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับนี้ขึ้น  
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2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ทําหนาที่ดานงานวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ ตรงตามมาตรฐาน 

 2.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแทนกันได 

 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 3.1 มีแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ทําหนาที่ดานงานวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ทีเ่ปนไปตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ ตรงตามมาตรฐาน 

 3.2 ผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแทนกันได 

 

4. ขอบเขตของคูมือ 

 คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การขออนุมัติตีพิมพบทความในวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนตั้งแตการรับบทความตนฉบับ การติดตอ

ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ รวบรวมผลการประเมินบทความสงผูนิพนธ การตอบรับตีพิมพ

บทความ การจัดรูปแบบของบทความ การสงบทคัดยอใหผูเชี่ยวชาญภาษาตางประเทศตรวจสอบ

ภาษาอังกฤษ การสงบทความใหผูนิพนธตรวจสอบความถูกตองกอนเผยแพร การอัพโหลดไฟล

บทความเขาสูระบบวารสารออนไลน การเบิกจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ และการประเมินคุณภาพ

วารสารวิชาการระดับชาติ โดยใชเปนคูมือสําหรับเจาหนาที่ฝายจัดทําวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ประสานงานกับบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ 

ผูทรงคุณวุฒิ ผูนิพนธบทความ บรรณารักษหองสมุด การเงิน ตลอดจนศูนยดัชนีการอางอิงวารสาร

ไทย (ศูนย TCI) ซึ่งสามารถใชในการปฏิบัติงานวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ไดตลอดไปจนกวาจะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ ระเบียบ หรือประกาศตางๆ ที่ทําใหมีผลสงการ

ปฏิบัติงาน 

 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 

 5.1 ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) หมายถึง เปนหนวยงานหลักของประเทศไทยที่

ทําหนาที่พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และสืบคนบทความวิจัย รวมถึงการคํานวณและรายงาน

คา Journal Impact Factors เพ่ือประโยชนของนักวิจัยและนักวิชาการในการตีพิมพบทความวารสาร 
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 5.2 ฐานขอมูลวารสารวิชาการไทย (ฐาน TCI) หมายถึง เปนฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนขอมูลการอางอิงของบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการไทย 

ที่พัฒนาโดยศูนย TCI 

 5.3 ระบบ ThaiJo หมายถึง ระบบการจัดการ และตีพิมพวารสารวิชาการในรูปแบบวารสาร

ออนไลนอิเลคทรอนิกส (E-Journal) โดยใช platform ของระบบ Open Journal System (OJS) ที่

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) นํามาติดตั้งเพ่ือใหบริการกับวารสารวิชาการไทย รูปแบบของการ

ใชงาน ThaiJO เปนระบบ web-based application ที่ผูใชสามารถทํางานไดเพียงเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

โดยไมตองติดตั้งโปรแกรมใดๆ ลงในคอมพิวเตอร และการใชงานใชผานโปรแกรม web browser ของ

ผูใช เชน Internet Explore Firefox หรือ Google Chrome เปนหลัก 

 5.4 วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หมายถึง วารสารท่ีรับผิดชอบ 

ดูแลโดยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีนโยบายรับตีพิมพบทความวิชาการ นิพนธ

ตนฉบับและบทความพิเศษ ที่มีคุณภาพสูงในดานวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย สุขศกึษาและสงเสริมสุขภาพ การบริหารงานสาธารณสุข ชีวสถิติและประชากรศาสตร 

ระบาดวิทยา และโภชนาการ ครอบคลุมกลุมเปาหมายหลัก ไดแก คณาจารย นักศึกษาและนักวิจัย 

ทั้งในและนอกสถาบัน 

 5.5 บรรณาธิการ (Editor) หมายถึง บรรณาธิการวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน มีหนาที่พิจารณาเบื้องตนบทความที่สงขอรับการตีพิมพ คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิอานบทความ 

สนับสนุนและแสวงหาบทความเพ่ือลงตีพิมพในวารสาร ตลอดจนพิจารณาและจัดทํานโยบายและ

พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 5.6 กองบรรณาธิการ (Editorial Board) หมายถึง กลุมบุคคลซึ่งมีหนาที่เปนคณะทํางานของ

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนาที่ชวยตรวจสอบบทความแทน

บรรณาธิการฯ  

 5.7 ฝายจัดทําวารสาร หมายถึง บุคคลที่มีหนาที่ในการติดตอประสานงานในการบริหาร

จัดการวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 5.8 ผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) หมายถึง บุคคลผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

ตางๆ ในการประเมินบทความและใหความคิดเห็นเพ่ือลงตีพิมพในวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 5.9 นิพนธตนฉบับ (Original Article) หมายถึง รายงานผลการศึกษา คนควา หรือการวิจัยที่

เก่ียวของกับงานทางดานสาธารณสุข ครอบคลุมประเด็นวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย สุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยาและชีวสถิติ โภชนาการ และการ

บริหารงานสาธารณสุข หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยมีเนื้อหาประกอบดวย บทนํา 
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วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการดําเนินงานวิจัย ผลการวิจัย บทสรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะหรือ

การนําไปใชประโยชน และกิตติกรรมประกาศ 

 5.10 บทความปริทัศน หมายถึง บทความที่รวบรวมความรูเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะ 

จากวารสารหรือหนังสือตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ ครอบคลุมประเด็นวิทยาศาสตรอนามัย

สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยาและชีวสถิติ 

โภชนาการ และการบริหารงานสาธารณสุข หรืออื่นๆ ที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยนําเสนอ

เปนองคความรูใหมเชิงสังเคราะห พรอมมีการแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของผูเขียนเพ่ิมเติม

ดวย 

 5.11 บทความพิเศษ หมายถึง บทความที่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะ 

ครอบคลุมประเด็นวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศึกษาและ

สงเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยาและชีวสถิติ โภชนาการ และการบริหารงานสาธารณสุข หรืออื่นๆ  

ทีเ่ก่ียวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยเปนทัศนะของผูเขียนและเชื่อมโยงกับเหตุการณหรือปรากฎการณ 

ที่เกิดขึ้นและอยูในความสนใจของสาธารณชนทั่วไปเปนพิเศษ 

 5.12 หนวยงานภายใน หมายถึง หนวยงานที่สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน และรวมถึงหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 5.13 หนวยงานภายนอก หมายถึง หนวยงานหรือองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 5.14 อาจารย หมายถึง อาจารยหรือนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอก คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่สงบทความตีพิมพในวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 5.15 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ

ปริญญาเอก ทั้งภายในคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

 5.16 บรรณารักษหองสมุด หมายถึง บรรณารักษหองสมุด คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งไดรับมอบหมายและเสนอแตงตั้งในคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานวารสาร

วิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนฝายจัดทําวารสารฯ มีหนาท่ีในการตรวจสอบ 

การอางอิงในบทความ และจัดรูปแบบบทความเพื่อเผยแพรในวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บทท่ี 2 

โครงสรางและหนาที่รบัผิดชอบ 
 

 

 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานภายใตมหาวิทยาลัยขอนแกนที่มี

หนาที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยมีกองบริหารงานคณะ เปนหนวยสนับสนุนการบริหารจัดการกลางภายในคณะ ใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และโครงสรางการบริหารของคณะ รวมถึงหนวยวิจัย ภายใตงาน

ยุทธศาสตรของคณะ ที่มีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนงานวิจัย และงานวารสารวิจัย

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี ้

 1. ประวัติคณะสาธารณสุขศาสตร 

 2. วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

 3. โครงสรางการบริหาร 

 4. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 

1. ประวัติคณะสาธารณสุขศาสตร 

 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดตั้งข้ึนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) ตามนโยบายและแผนการพัฒนาสาธารณสุขของรัฐ ที่กําลังขยายการ

บริการดานสาธารณสุขใหถึงประชาชนทั่วประเทศ เพื่อผลิตบุคลการที่จะไปปฏิบัติงานในระดับที่อยู

ระหวางงานของแพทยกับงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับลาง และเพื่อเปนศูนยการศึกษาคนควา 

วิจัยปญหาสาธารณสุขของประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2521 ขึ้นไว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 และไดประกาศใน

หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 22-23 เลมที่ 95 ตอนที่ 138 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 

2511 และมีผลตามกฎหมายตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เปนตนมา 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ไดเปดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 

ปแรกจํานวน 30 คน ตั้งแตปการศึกษา 2523 โดยสอบคัดเลือกจากนักเรียนเรียนดีในภาคตะวันออก

เฉียงจํานวนหนึ่ง รับจากนักเรียนทั่วไป สวนกลางดําเนินการสอบคัดเลือกจํานวนหนึ่ง และรับจาก

เจาหนาที่สาธารณสุขที่รับราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีพื้นความรูไมต่ํากวา ม.ศ. 5 เดิม 

อีกจํานวนหนึ่ง ในปการศึกษา 2527 ไดเพ่ิมจํานวนนักศึกษาเปนปละ 50 คน ปการศึกษา 2532 เพ่ิม
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จํานวนนักศึกษา เปนปละ 50 คน ปการศึกษา 2532 เพิ่มจํานวนนักศึกษาเปนปละ 55 คน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)  ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปน

ตนไป จะเพ่ิมจํานวนนักศึกษาเปนปละ 80 คน ปจจุบันคณะ ไดพัฒนาการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ดังนี ้

  1) ระดับปริญญาตรี  มี 3 หลักสูตร  คือ 

   1.1) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) แบงเปน 2 แขนง 

    1.1.1)  วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม 

    1.1.2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   1.2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเอกคู วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม-อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

   1.3) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

  2) ระดับปริญญาโท  มี 12 หลักสูตร คือ 

   2.1) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

    2.2.1) อนามัยสิ่งแวดลอม  

    2.2.2) การบริหารงานสาธารณสุข  

    2.2.3) ชวีสถิต ิ

    2.2.4) สุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ 

    2.2.5) โภชนศาสตรเพ่ือสุขภาพ 

    2.2.6) วิทยาการระบาด 

    2.2.7) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

    2.2.8) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, นานาชาติ  

   2.2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

  3) ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร คือ 

   3.1) วิทยาการระบาดและชีวสถิติ 

   3.2) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

   3.3) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) 

 

2. วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 

 วิสัยทัศน  

 เปนสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําดานสาธารณสุขศาสตรแหงอาเซียน (ในป ค.ศ. 2030) 
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 พันธกิจ  

 1) การผลิตบัณฑติ 

 2)  การวิจัย และการสรางนวัตกรรม 

 3)  การบริการวิชาการแกสังคม 

 4)  การทํานุบํารุงศลิปะ และวัฒนธรรม 

 คานิยม  

 การทํางานที่มุงเนนผลลัพธอยางมีคุณคาตอผูเรียน และผูรับบริการ 

 สมรรถะหลัก  

 เชี่ยวชาญงานวิจัยดานสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดลอม 

 

3. โครงสรางการบริหารองคกร 

 3.1 โครงสรางคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  คณะสาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินการปรับโครงสรางองคกรและระบบบริหารจัดการ

องคกรอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอดคลองและสัมพันธกับ

สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัย โดยไดจัดแบงโครงสรางองคกรและระบบ

การบริหาร จัดการองคกรออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 1) สาขาวิชา 2) กองบริหารงานคณะ

สาธารณสุขศาสตร และ 3) หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ  

  สาขาวิชา  

  มีการจัดแบงโครงสรางออกเปน  3 สาขาวิชา ประกอบดวย   

  1)   สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ โภชนาการ  

  2)   สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  3)   สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิต ิ

  การบริหารจัดการสาขาวิชา โดยมีหัวหนาสาขาวิชาเปนผูบริหารจัดการงาน ธุรการ

สาขาวิชาเปนผูมีสวนรวมสนับสนุนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาระงานของสาขาวิชาในดานตางๆ 

เก่ียวกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนภารกิจของสาขาวิชา การบริหาร และการจัดการ 

งานธุรการดานงานสารบรรณ งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริการการศึกษา งานอาคาร

และสถานที่ งานนโยบายและแผน และงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการใหบริการ

นักศึกษาและผูมาติดตอประสานงานกับคณาจารยท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

  กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร 

  มีการจัดแบงโครงสรางออกเปนหนวยงานยอย 3 งาน ประกอบดวย  

  1)  งานบริหารทั่วไป  
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  2)  งานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  3)  งานวิชาการ 

  เปนหนวยงานที่มีหนาท่ีหลักในการสนับสนุนภารกิจของคณะและสาขาวิชาในดานตางๆ 

มีผูอํานวยการกองบริหารงานคณะเปนผูรับผิดชอบ บุคลากรสายสนับสนุนเปนผูมีสวนรวมสนับสนุน

ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาระงานของคณะในดานตางๆ เก่ียวกับการสนับสนุนการจัดการ

การเรียนการสอน การบริหารและการจัดการงานธุรการดานงานสารบรรณ งานการเงินและงบประมาณ 

งานพัสดุ งานบริการการศึกษา งานโสต อาคารและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน 

งานวิจัยและบริการวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ และงานพัฒนาวิชาการ ตลอดจนการใหบริการนักศึกษา 

และผูมาติดตอประสานงานกับคณาจารยท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

  หนวยงานท่ีจัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ 

  มีการจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะ 3 ศูนย ประกอบดวย  

  1) ศูนยจัดการขอมูล และวเิคราะหทางสถิติ 

  2) ศูนยบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  3) ศูนยฝกอบรมวิจัย และประเมินผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

  เปนหนวยงานที่มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสสําหรับคนควาวิจัยและการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา เปนหนวยงานท่ีใหบริการวิชาการในการจัดการสิ่งแวดลอม ที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม 

สุขภาพ และจัดการฝกอบรม ตลอดจนการใหบริการนักศึกษาและผูมาติดตอประสานงานกับอาจารย 

ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

 3.2 โครงสรางกองบริหารงานคณะ (Organization Chart) 

  โครงสรางกองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามภาพท่ี 1 

ดังนี้ 

โครงสรางองคกร (Organization Chart) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1   โครงสรางองคกร (Organization Chart) 

 
*หมายเหต ุ:  ปรับโครงสรางองคกร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน  ครั้งท่ี 5/2563  เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

กองบริหารงานคณะ 
คณะสาธารณสุขศาสตร 

งานบริหารท่ัวไป งานวิชาการ งานยุทธศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 3.3 โครงสรางการบริหารงาน  (Administration Chart) 

  โครงสรางการบริหารของกองบริหารงานคณะ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน ตามภาพที่ 2 ดังนี ้

 

โครงสรางการบริหาร (Administration Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2   โครงสรางการบริหาร (Administration Chart) 

 

ผูอํานวยการกองบริหารงานคณะ 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

หัวหนางานบริหารทั่วไป หัวหนางานวิชาการ หัวหนางานยุทธศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 3.4 โครงสรางการปฏิบัติงาน กองบริหารงานคณะ (Activity Chart) 

  โครงสรางการปฏิบัติงาน กองบริหารงานคณะ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน ตามภาพที่ 3 ดังนี ้

 

โครงสรางการปฏิบตัิงาน (Activity Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที ่3  โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

 

หมายเหต:ุ   ปรับเปลี่ยนหัวหนางาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน  ครั้งท่ี 6/2563  เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2563

นางสาวจิดาภา พลางวัน 
ผูอํานวยการกองบริหารงานคณะ 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

นางธนพินท ทรัพยธรณี 
รักษาการหัวหนางาน 

งานบริหารทั่วไป 

นางอรวรรณ ดีสุรกุล* 
รักษาการหัวหนางาน 

งานวิชาการ 

นายศรศกัดิ์ อุระ 
รักษาการหัวหนางาน 
งานยุทธศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นายสมจิตร วินากร 

2. น.ส. ปราณี อิ่มนาง 

3. นางประธูป นาสมสรอย 

4. นายปยะ หรอยดา 

5. นายเทพภมร คําสอง 

6. น.ส. จิราพร บุญจวง 

7. น.ส. วีรินทณ ขันธะติวงศ 

8. นางเพลินจิต ทุมมานอก 

9. น.ส.สุจิตรา พลเชียงสา 

10. นายเมธี สิมเสน 

11. น.ส. ขวัญหทัย สินเธาว 

12. นายเสวียน เพ็งพระจันทร 

13. นายวีรภทัร โพธิ์นิล 

14. นายวรฒุ ทองจันทร 

15. นายประมาณ บุตรภมูิ 

16. นายนิยม เกิดบานเปา 

17. นายอรุณ บัวคําภา 

1. นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ  

2. นางพรพิมล คะโยธา 

3. นางกุศล รกัญาต ิ

4. น.ส. ธิรดา บุญทองแพง 

5. นางศภุานัน พรมขอนยาง 

6. น.ส. อรุณรัตน ศิลารัตน 

7. นางรดัดา ปติ 

8. นายกําไร สิมเสน 

9. นายไพทูรย นอยวังหิน 

10. น.ส. โสภิตา คลังพระศร ี

11. นายสิรภพ ฝอยทอง 

 

1. นางกรุณา  โสฬสจินดา 

2. นางนุจร ีนะรินยา 

3. นางสาวขนิษฐกุล คูณเมือง 

4. นางสาวผุสดี  ไกยวงษ 

5. นางณชิาภา ตาริชกุล 

6. นางสาวชญัญา แสงสุริยา 

7. นายกฤษกร ดีสุรกุล 

8. นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร 

9. นางรดัดา อุนจันท ี
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3.5 ภาระหนาที่ของหนวยงาน 
  หนวยงานภายในกองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร มีดังนี ้

  3.5.1 งานบริหารทั่วไป 

   (1)  หนวยทรัพยากรบุคคล 

    มีภารกิจและหนาที่ ดังนี ้

    1)  ดานการเจาหนาที่ มีภารกิจและหนาที่ดําเนินการดานทรัพยากร

บุคคลดานตางๆ ใหกับบุคลากร เชน บริหารจัดการอัตราวางของสวนงาน สรรหาคัดเลือกบุคคลเขา

ปฏิบัติงาน การขอบรรจุ การโอน/ยาย การลาออก การขอกลับเขารับราชการ การเปลี่ยนตําแหนง การรับ

รายงานตัว เขารับราชการ การจัดทําสัญญาจางและขอกําหนดการจางของบุคลากร การขอปรับวุฒิ

การศึกษา เพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ การขอกําหนดตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน ใหเปนระดับสูง

ขึ้น การขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ การสรรหาหัวหนาสาขาวิชา/คณบดี 

การสรรหากรรมการผูทรงคณุวุฒิ เสนอแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูบริหารหรือรักษาราชการแทน 

การเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน/คาจางประจําป การขออนุมัติไปราชการตางประเทศของบุคลากร การ

ขออนุมัติไปตางประเทศระหวางวันหยุดราชการ/วันลาพักผอน การติดตามภาระงานของบุคลากรสาย

ผูสอน/สายสนับสนุน การกํากับดูแลทะเบียนประวัติบุคลากร การขออนุมัติลาประเภทตางๆ ของ

บุคลากร การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การขอหนังสือรับรองประเภทตางๆ การ

กํากับดูแลเก่ียวกับการลงเวลาปฏิบัติงาน การปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม การลาศึกษา ฝกอบรม ดู

งาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ การติดตามรายงานความกาวหนาไปศึกษา 

ฝกอบรม ดูงาน หรือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ประสานการขอทุนการศึกษา การติดตามและชดใช

ทุนการศึกษาของสายวิชาการ การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

การขอรับบําเหน็จ/ บํานาญหรือเงินทําขวัญของบุคลากร การขอรับสวัสดิการรักษาพยาบาล การ

ใหบริการสมัครสมาชิกกองทุน กบข กสจ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบุคลากร และดําเนินการเก่ียวกับ

การขอรับเงินคาบํารุงการศึกษา/ทุนการศึกษาบุตรบุคลากร 

   (2)  หนวยอาคารและยานพาหนะ 

    มีภารกิจและหนาที่ ดังนี ้

    1)  ดานอาคาร มีภารกิจและหนาทีด่ําเนินการใหบริการจัดสถานท่ีและ

อํานวยความสะดวกตาง ๆ ภายในอาคาร ดูและควบคุมการทําความสะอาดพื้นที่ภายในคณะฯ 

ตรวจสอบ ประสานและดําเนินการซอมแซมอาคารที่ชํารุด ตลอดจนใหบริการจองหองและใชหองใน

การจัดการเรียนการสอนของบุคลากรภายในคณะ และดูแลหองการจัดประชุม อบรม สัมมนา ภายในคณะ 

    2)  ดานยานพาหนะ มีภารกิจและหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการ

ใหบริการเก่ียวกับการขอใชรถยนต เชน การใหบริการดานพนักงานขับรถยนตรับ-สงบุคลากรทั้ง
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ภายในและภายนอกคณะ ในการขอใชรถยนต ไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา และทําหนาที่ดูแลรักษา

ความสะอาด ของรถยนตคณะใหอยูในสภาพพรอมใชงาน เชน การจัดซื้อ/จัดจางหาอุปกรณที่จําเปนเพ่ือ

ใชกับรถยนต ตอทะเบียนและประกันภัยรถยนตประจํา การทําความสะอาดรถ การจัดหาน้ํามัน

เชื้อเพลิงใหพรอมใชงาน 

   (3)  หนวยสารบรรณ 

    มีภารกิจและหนาที่ ดังนี ้

    1)  ดานสารบรรณ มีภารกิจและหนาที่ดําเนินงานจัดการดานงานสาร

บรรณ การลงทะเบียนรับ-สงหนังสือภายในและภายนอก รับ-สงเอกสารที่ศูนยหนังสือกองกลางผานระบบ

บริหาร จัดการเอกสาร KKU DMS บริการรับสงจดหมาย พัสดุ ไปรษณียของบุคลากร ประสานงาน

ดานการประชาสัมพันธขาว ประกาศ หนังสือเวียน หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกในระบบ

อิเลคทรอนิคส (E-mai) ทําเรื่องเอกสารเบิกจายคาโทรศัพทของสวนงาน ใหบริการโทรศัพทและ

โทรสาร แกบุคลากร ตลอดจนสรุปรายงานคาสาธารณูปโภคเสอนเขาที่ประชุมกรรมการประจําคณะฯ 

และตรวจสอบดูแลรักษาครุภัณฑตางๆ และครุภัณฑรถจักรยานยนตของสวนงาน 

   (4)  หนวยคลังและพัสด ุ

    มีภารกิจและหนาที่ ดังนี ้

    1)  พัสดุ ม ีภารก ิจและหนาที ่เ กี ่ยวกับการจ ัดซื ้อ/จ ัดจ าง พ ัสดุ 

ครุภัณฑ สิ่งกอสรางใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ขอบังคับที่ทาง

ราชการ กําหนด ติดตอประสานงานเกี ่ยวกับการจัดซื ้อ/จัดจางพัสดุ ครุภ ัณฑ สิ ่งกอสรางกับ

ผูประกอบการ จัดทําเอกสารขออนุมัติหลักการใชเงินและเบิกจายเงินการจัดซื้อ/จัดจางในระบบ 

KKUFMIS จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมกาจัดซื้อ/จัดจางคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจางใหผูประกอบการลงนามและผูบริหารลงนามในการ

สั่งซื้อ/สั่งจาง ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑกับผูประกอบการที่สงของ จัดทําแผนความตองการใชวัสดุ

ประจําปงบประมาณ ตรวจรับพัสดุคงเหลือประจําปงบประมาณ จัดเก็บสําเนาเอกสารเบิกจายเขา

แฟมและสแกนสําเนาเอกสารเบิกจาย ตรวจนับ เก็บรักษา ซอมบํารุง ดูแลวัสดุ ครุภัณฑใหพรอมใช

งาน ตรวจนับครุภัณฑและจัดทํารายงานครุภัณฑประจําป ติดตอประสานงานกับพัสดุ กองคลัง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ติดตอประสานงานกับกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

    2)  การเงินและบัญชี มีภารกิจและหนาที่ในการปฏิบัติงานดานการเงิน

และบัญชีใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ขอบังคับที่ทางราชการ

กําหนด ดําเนินการตรวจสอบและลงทะเบียนคุมยอดหลักการใชเงินและเบิกจายเงินหมวดเงินงบประมาณ 

เงินรายได และเงนิเบิกแทนกัน ในหมวดคาใชจาย คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงิน

สวัสดการบุตร เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล เงินเดือนลูกจางชั่วคราวและลูกจางชั่วคราวโครงการ 
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ตามที่ไดรับจัดสรรตามงบประมาณรายจายประจําป และตามท่ีไดรับจัดสรรตามภารกิจของสวนงานท่ี

ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน และไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน บันทึกขอมูลเบิกจายเงินงบประมาณ เงินรายได และเงินเบิกแทนกัน ในระบบ KKUFMIS 

บันทึกขอมูลรายละเอียดสงเอกสารเบิกจายในระบบ KKUFMIS จัดทําสรุปรายรับ-รายจายเงินงบประมาณ 

เงินรายไดประจําเดือนเขาที่ประชุมกรรมการจําคณะฯ ตรวจสอบรายรับคาธรรมเนียมการศึกษาเสนอ

ผูบริหาร จัดทํางบการเงินสรุปรายรับ-รายจายหลักสูตรการเรียนการสอนโครงการพิเศษ สงผูตรวจสอบบัญชี 

รับอนุญาตรับรองงบ ดําเนินการออกใบเสร็จรับเงินรายไดคณะ และนําเงินฝากธนาคาร จัดทําเอกสาร

ใบนําสงเงินกองคลัง ในระบบ KKUFMIS ควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการใช

ใบเสร็จรับเงิน สิ้นปงบประมาณ เพื่อนําสงกองคลัง จัดทําบัญชีเงินสดคงเหลือประจําวัน เพ่ือใหกรรมการ 

ตรวจนับเงินตรวจสอบกับบัญชีรับ-จายเงินประจําวัน จัดทําบัญชีเงินฝากธนาคารประจําวัน บัญชี

เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน (คณะสาธารณสุขศาสตร) บัญชีเงินยืมทดรองจายคณะสาธาณสุขศาสตร 

จัดทําเงินยืมทดรองจายคณะสาธารณสุขศาสตร จัดทําเงินโอนในระบบอินเตอรเน็ต เพ่ือจายใหแก

บุคลากร และผูมีสิทธิรับเงินตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําหนังสือติดตามและทวงถาม

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจายคณะสาธารณสุขศาสตร ประชาสัมพันธ และเผยแพรเกี่ยวกับพระราชกฤษฏีกา 

ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ขอบังคับ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหมใหกับบุคลากรรับทราบ ใน

รูปแบบเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-mail) จัดเก็บสําเนาเอกสารเบิกจายในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส 

(Scan) จัดโครงการอบรมเพ่ือใหความรูแกบุคลากร เก่ียวกับระเบียบการคลังและพัสดุ ติดตอประสานงาน 

กับกองคลัง กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอแกน และธนาคารไทยพาณิชย 

  3.5.2 งานยุทธศาสตร  

   เปนหนวยงานที่มีหนาท่ีหลักในการสนับสนุนภารกิจของคณะและสาขาวิชาใน

ดานตางๆ มีหัวหนางานเปนผูรับผิดชอบ มีการจัดแบงโครงสราง ดังนี ้

     (1) หนวยบริการวิชาการและวิจัย 

     มีบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบการสนับสนุนการบริหารงานวิจัย

และบริการวิชาการ งานวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประสานนโยบาย/

แผนงานวิจัยของคณะกับแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ ประสานงานการจัดหาแหลงทุน

สนับสนุนงานวิจัย ตลอดจนการจัดทําเอกสารขออนุมัติทางการเงิน และการจัดทําสัญญาวิจัยใหกับ

ผูรับทุนอุดหนุน จัดทําสารสนเทศสนับสนุนการประชาสัมพันธ แหลงทุน ตางๆ จัดทําประกาศในการ

สนับสนุนการวิจัยภายในคณะ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ การวิจัย การเผยแพรและถายทอด

งานวิจัยผานสื่อตางๆ รวมทั้งบนสื่ออิเล็กทรอนิคส สนับสนุนการพัฒนาทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้น

จากผลงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดทําฐานขอมูลโครงการวิจัยและนักวิจัยตลอดจนเอกสาร

งานวิจัยของคณะ การสนับสนุนวิจัยสถาบัน การเผยแพรขอมูล ขาวสารดานการวิจัยและบริการ
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วิชาการที่ไดรับจากองคกรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การโตตอบ จัดทํา จดหมายและหนังสือ

ราชการ การสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกสังคม ทั้งภายใน และภายนอกของบุคลากรคณะ

สาธารณสุขศาสตร จัดทําแบบบันทึกการใหคําปรึกษาทางกฎหมายและปองกันความเสี่ยงตอการรับ

งานวิจัยและบริการวิชาการ สนับสนุนและประสานงานเก่ียวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

การติดตามโครงการบริการวิชาการแกสังคม การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดประกัน

คุณภาพการศึกษา (IQA, QS, กพร. และรายงานการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดําเนินการที่เปนเลิศ: EdPEx) ดานงานวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ดาน

งานปฏิบัติการทางสาธารณสุข สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ทางหองปฏิบัติการทางดาน

สาธารณสุข ใหบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด  

   (2) หนวยวิเทศสัมพันธ  

    มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบสนับสนุนการติดตอสื่อสารกับ

ชาวตางชาต ิและหนวยงานตางประเทศ ทั้งโดยตรง และการโตตอบอีเมล การเขียนจดหมาย หนังสือ

เชิญ หนังสือตอบรับ และใบแจงหนี้ตางๆ นอกจากนี้ยังใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา อํานวยความ

สะดวก และใหความชวยเหลือ นักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศ รวมถึงอาจารยชาวไทยท่ีจะ

เดินทางไปตางประเทศ เชน การสมัครเขาศึกษา การลงทะเบียนเรียน การผอนผันการชําระคาธรรมเนียม

การศึกษา การตอวีซา การตอวีซา การขอคงสภาพวีซาเมื่อเดินทางออกนอกประเทศ การทํา

ใบอนุญาตทํางาน การตออายุใบอนุญาตทํางาน การยื่นชําระภาษี เปนตน การจัดทําความรวมมือทาง

วิชาการกับหนวยงาน สถาบันตางประเทศ รวมถึงงานอาคันตุกะสัมพันธ การรับรองอาคันตุกะจาก

ตางประเทศ และการจัดโครงการ ตางๆ ที่สงเสริมความเปนนานาชาติขององคกร เชน โครงการ

ประชุมวิชาการ สัมมนาระดับนานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้ง Inbound และ outbound 

รวมถึงการจัดทําเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ ที่เปนภาษาอังกฤษ เพ่ือใชในการประชาสัมพันธคณะดวย 

   (3) หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    มีภารกิจและหนาที่ดําเนินการวิเคราะหนโยบายและแผน มีความ

รับผิดชอบดานแผนยุทธศาสตร ดานงบประมาณ ดานอัตรากําลัง ดานการจัดทํา ขอตกลงปฏิบัติ

ราชการ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร การจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ EdPEx (ระดับ

คณะ) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ) การรายงานผลการดําเนินงานประจําป

งบประมาณ การรายงานผลขอตกลงปฏิบัติราชการ การรายงานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

   (4) หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร 

    มีภารกิจและหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับ การบริการจัดทําสื่อ การ

ประชาสัมพันธภาพลักษณ ขอมูลขาวสารขององคกร 
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    ประสานงานกับวิศวกรและสถาปนิกเก่ียวกับการกอสรางปรับปรุง

ซอมแซมและตอเติมอาคารคณะสาธารณสุขศาสตร ควบคุมกํากับดูแลในการทําสะอาดหองเรียน หอง

ประชุม พ้ืนที่ภายในและภายนอกอาคาร สวนหยอมและสนาม จัดสถานที่อํานวยความสะดวกในการจัด

ประชุม สัมมนา ฝกอบรมและงานพิธีตางๆ จัดหองสอบ ประสานงานรักษาความปลอดภัยของ

มหาวิทยาลัยเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพยสินของทางราชการ ดูแลตรวจสอบ

สภาพอาคาร ตูโตะ และครุภัณฑสํานักงานใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดดี สํารวจประสานงานหรือ

ดําเนินการเพ่ือการซอมแซมครุภัณฑ สุขภัณฑ ระบบไฟฟา ไทรศัพท ประปา รวมทั้งเครื่อง

อิเลคทรอนิคตางๆ เมื่อเกิดการชํารุดหรือเสียหาย และดําเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน 

    ติดตั้งและ Updte Software ที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหมีความ

ทันสมัย อันไดแก ระบบปฏิบัติการ, Microsoft Office, SPSS, โปรแกรมปองกันไวรัส ฯลฯ ของ

เครื่องคอมพิวเตอร คณะสาธารณสุขศาสตร แนะนําการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง

ตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานของอาจารย บุคลากรและนักศึกษา ดูแลระบบบริหารจัดการเครือขาย 

Internet ไรสาย (WiFi) รวามกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บริษัททรูคอรปอเรชั่น 

จํากัด ดูแลเว็บไซตคณะสาธารณสุขศาสตร ดูแลและบริหารจัดการระบบ Social Network ในฐานะ

ผูดูแลระบบ ไดแก Facebook และ Line กลุมบุคลากรสายสนับสนุน ดูแลเครื่อง Server แมขาย

ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 3 เครื่อง ดูแลระบบกลองวงจรปด จํานวน 26 จุด พรอม

เครื่องบันทึกสื่อ (DVR) 2 ชุด ดูแลอุปกรณ การเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธผานจอทีวี LCD 

ปฏิบัติงานดานการถายภาพ ถายวิดีโอ สรุปขาวรายเดือน ดูแลและบริหารจัดการระบบเครื่องพิมพ

เอกสาร RICOH ในโครงการศูนยบริการจัดการดานการคลังและพัสดุ การจัดหาเครื่องพิมพเอกสาร

ของหนวยงาน 

  3.5.3 งานวิชาการ 

   เปนหนวยงานที่มีหนาท่ีหลักในการสนับสนุนภารกิจของคณะและสาขาวิชาใน

ดานตางๆ มีหัวหนางานเปนผูรับผิดชอบ มีการจัดแบงโครงสราง ดังนี ้

     (1) หนวยผลิตบัณฑิต  

    มีบทบาทหนาที่  และความรับผิดชอบการสนับสนุนเ ก่ียวกับการ

ลงทะเบียนเรียน การสอบ การยายโอนนักศึกษา การลา การสําเร็จการศึกษา การขอหนังสือรับรอง 

การเสนอขอเปดหลักสูตร และการขอเปดวิชา การเบิกจายคาตรวจกระดาษคําตอบ การเบิกจายจาย

ตอบแทนอาจารยประจําภาคฤดูรอน การตวจสอบระดับคะแนนสอบไล รวบรวมกฎขอบังคับ 

ประกาศและระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษา รวมถึงแนะแนวดานการเรียนการสอน การจัดทํา

ทะเบียนและเก็บประวัตินักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนการ

สอน การขอสอบ เคาโครงวิทยานิพนธ/ การศึกษาอิสระ การขอสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 
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การขอรักษาสถานภาพ การเปนนักศึกษา การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาฯ การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

รวมเพ่ิมเติม การแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ การขอเปลี่ยนแผนการศึกษา 

การลาพักการศึกษา การขออนุมัติเคาโครงการวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ การเสนอขออนุมัติปริญญา

จากสภามหาวิทยาลัย การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

คัดเลือกเขาศึกษา การขออนุมัติและการจายเงินคาตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/

การศกึษาอิสระ ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนของนักศึกษากับฐานขอมูลสํานักทะเบียนและประมวลผล 

   (2) หนวยหลักสูตรและมาตรฐานวิชาการ 

    มีบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบการสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดทํา

หลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุง การเปด ปด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรายวิชา การจัดทําขอมูลและ

สารสนเทศดานหลักสูตร การดําเนินการอ่ืน  ๆที่เก่ียวของกับภารกิจดานหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

   (3) หนวยพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  

    มีบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบการสนับสนุนเก่ียวกับกิจกรรม

สงเสริมหลักสูตร ทุนการศึกษา ใหคําแนะนําแนะแนว และปรึกษาปญหาแกนักศึกษา ติดตอสํารวจ

ขอมูลความตองการบัณฑิต ตําแหนงงานวางในหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือประกาศให

บัณฑิต ทราบ รวบรวมขอมูลเก่ียวกับตลาดแรงงาน แหลงทุน เพ่ือประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ 

และบริการ แนะแนวอาชีพแกนักศึกษา รวมถึงสวัสดิการนักศึกษา ประสานความรวมมือศิษยเกา ให

การใหความรู แนะแนวการทํางานแกนักศึกษา  

 

4. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 

 4.1 หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงงานมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 

  ระดับตําแหนง  ปฏิบัติการ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการใน

การทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับดานวิชาการศึกษา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

  ดานการปฏิบัติการ 

  (1)  ศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู 

งานกิจการนักศึกษา งานวิจัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร 
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การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา เปนตน เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการ

ศึกษาตางๆ ใหเปนไปตามยุทธศาสตร แผน นโยบายของหนวยงาน 

  (2) สํารวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

ความตองการกําลังคน ศึกษาวิเคราะหและจัดทําหลักสูตร ทดลองใชหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การ

พัฒนาหนังสือหรือตําราเรียน ความรูพ้ืนฐาน ตลอดจนความตองการดานการใชเทคโนโลยีทาง

การศกึษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  (3) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา การติดตอขอความชวยเหลือจากตางประเทศทาง

การศกึษาดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงใหทันสมัย เพ่ือ

เปนหลักฐานอางอิงและใหการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  (4) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดานการศึกษา วิเคราะห 

วิจัย สงเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพรผลงานทางดานการศึกษา เพ่ือพัฒนางานดานวิชาการศึกษา  

  (5) การใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน การจัดบริการสงเสริมการศึกษา โดยใช

เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร

การศึกษา เชน ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ 

ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน 

ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มี

ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

  ดานการวางแผน 

  (1) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  ดานการประสานงาน 

  (1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 

  (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่

เก่ียวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

  ดานการบริการ 

  (1) ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิชาการศึกษา 

รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล 

ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

  (2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิชา

การศกึษา เพ่ือใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบ
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ขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช

ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

 

 4.2 หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตามที่ไดรับมอบหมาย 

  บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ นางอรวรรณ ดีสุรกุล ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 

ระดับ ปฏิบัติการ ตามที่ไดรับมอบหมาย มีดังนี ้

1) งานสนับสนุนดานการวิจัย   

2) งานสนับสนุนนการเผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการหรือวารสารระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 

3) งานสนับสนุนการนําผลงานวิชาการไปใชประโยชน 

4) งานสนับสนุนการยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

5) งานสนับสนุนการใหบริการวิชาการ 

6) งานวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

7) งานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปกติ และนานาชาติ) 

8) งานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 

9) งานประกันคุณภาพการศกึษาหลักสูตร 

10) งานตามยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร (เชน โครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป ฯลฯ) 

 

  จากภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดังกลาวขางตน ผูเขียนไดเลือกเอางานดานวารสาร

วิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  มาเขียนคูมือการปฏิบัติงาน โดยม ีFlow Chart ดังนี ้
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ภาพที่  4   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 

สงบทความใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา จํานวน 2-3 คน/เรื่อง 

เจาหนาที่สรุปผลการประเมิน สงใหเจาของบทความแกไข 

เจาหนาที่ตรวจสอบบทความฉบับแกไข เสนอบรรณาธิการฯ 

บรรณาธิการพิจารณา 

จัดทําหนังสือตอบรับการตีพิมพใหเจาของบทความ 

สงบทคัดยอภาษาอังกฤษใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาฯ ตรวจสอบ 

จัดรูปแบบวารสาร จัดพิมพสารบัญ และรายชื่อผูทรงคุณวุฒฯิ 

และ 

สงรางวารสาร ใหเจาของบทความ/บรรณาธิการฯ ตรวจทาน 

 

ตรวจสอบความถูกตอง 

อัพโหลดบทความ บนเว็บไซตวารสาร 

เผยแพรวารสาร 

เจาของบทความ สงบทความตนฉบับ 

ตรวจสอบความถูกตอง 
บทความเบื้องตน 

สงกลับใหแกไข 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

ประมาณ 3 สัปดาห 

ประมาณ 3 สัปดาห 

แจงเจาของบทความ
และเก็บเขาฐานขอมูล 

สงเจาของบทความ
ปรับแกไขเพ่ิมเติม 

ปฏิเสธตีพิมพ 
รับตีพิมพ แตมี
แกไขเพิ่มเติม 

รับตีพิมพ 

มปีรับแกไข 

ไมมีแกไข 
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

 

 

 ในการปฏิบัติงานตามคูมือ เรื่อง การขออนุมัติตีพิมพบทความในวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูปฏิบัติงานดานงานวารสารตองทําการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห 

เกณฑมาตรฐานดานวารสารวิชาการ และใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ ใหเปนไปตามมาตรฐาน  

โดยมีหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้  

 

1. หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

 1.1 ระบบ Thai Journals Online (ThaiJo) 

 1.2 บทความทางวิชาการ 

 1.3 ประเภทของวารสาร 

 1.4 หลักเกณฑการจัดทําบทความตนฉบับของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 1.5 เกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.) 

 1.6 เกณฑคุณภาพวารสารวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 1.7 เกณฑเชิงปริมาณและเกณฑเชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูใน

ฐานขอมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567) 

  

 1.1 ระบบ Thai Journals Online (ThaiJo) 

  Thai Journals Online (ThaiJo) เปนระบบฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสกลาง

ของประเทศไทย เปนแหลงรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขา

วิทยาศาสตร/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ThaiJo ไดรับการสนับสนุนจาก 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย (สกว.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) และ 

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) วารสารวิชาการไทย
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ที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยูบนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย 

Public Knowledge Project (PKP) (THAIJO, 2560) 

 

 1.2 บทความทางวิชาการ 

  ก.พ.อ. (2560) ไดใหคํานิยามของบทความวิชาการ ไววา บทความทางวิชาการ หมายถึง 

งานเขียน ทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นท่ีตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยางชัดเจน ทั้งนี้ มีการ

วิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ โดยมีการสํารวจวรรณกรมเพ่ือสนับสนุนจนสามารถ

สรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพ่ือ

วิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย  

  โดยรูปแบบของบทความวิชาการ ประกอบดวยการนําความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของ

ประเด็น ที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะห กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห และบทสรุป มีการ

อางอิงและบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ 

  นอกจากนั้น ตองมีการเผยแพรบทความทางวิชาการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตอง

แสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันดังนี ้

  1) เผยแพรในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูลที่ ก.พ.อ. กําหนด 

ทั้งนี ้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส 

  2) เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการโดยคณะ

ผูทรงคณุวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ (Peer Reviewer) ประเมินคณุภาพ 

 

 1.3 ประเภทของวารสาร  

  ประเภทของวารสารสามารถแบงแยกออกเปน 2 ประเภทใหญ ดังนี้ (รัชชนก สวนสีดา, 

2547) 

  1.3.1 วารสารของหนวยงาน ไดแก 

   1) วารสารของหนวยราชการ เชน วารสารแรงงานสัมพันธ ของกรมแรงงาน 

   2) วารสารของรัฐวิสาหกิจ เชน วารสารบาน ของการเคหะแหงชาติ, ขาวสาร 

กฟผ. ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

   3) วารสารของสมาคมตางๆ เช น วารสารจิตว ิทยาคลิน ิก ของสมาคม

นักจิตวิทยา คลินิกไทย, วารสารการตลาด ของสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 
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   4) วารสารขององคการภายในประเทศ เชน การเพิ่มผลผลิต ของศูนยเพิ่ม

ผลผลิตแหงประเทศไทย วารสารพาณิชยนาวี ของศูนยประสานงานการพาณิชยนาวี สํานักงาน

คณะกรรมการ สงเสริมการพาณิชยนาวี 

   5) วารสารขององคการระหวางประเทศหรือหนวยงานตางประเทศ เชน 

เสรีภาพ ของสํานักขาวสารอเมริกันประจําประเทศไทย วารสารคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา

สหประชาชาต ิขององคการยูเนสโกในประเทศไทย 

   6) วารสารของหนวยงานธุรกิจ เชน ความรูคือประทีป ของบริษัทเอสโซ 

  1.3.2 วารสารดานวิชาการ ไดแก 

   1) วารสารสาระสังเขป (Abstract Journal) เปนวารสารรวมยอบทความจาก

หนังสือ จุลสาร และวารสารตางๆ 

   2) วารสารสมพัตสร (Almanac หรือ Annual) เปนวารสารรายงานกิจการใน

รอบปของหนวยงานรัฐบาล สมาคม องคการหรือสถาบัน 

   3) หนังสือประกาศ หรือจุลสาร (Bulletin) เปนสิ ่งพิมพของทางราชการ

แจงขาวการประชุมของรัฐสภา หรือ ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราช

กําหนด กฎหมาย และเรื่องทั่วไปที่แจงใหประชาชนทราบ 

   4) วารสารวิชาการ (Journal) เปนวารสารท่ีจัดทําโดยสถาบัน บริษัท สมาคม 

หรือหนวยงานใดที่ตีพิมพขาว รายงานกิจกรรมตางๆ และงานในวิทยาการสาขาใดสาขาหนึ่ง 

   5) เอกสารการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) เปนสิ่ งตี พิมพที่บันทึก

เรื่องราวและ ผลการศึกษาคนควาที่สมาชิกของสมาคมทางวิชาการหรือหนวยงานเสนอในวาระการ

ประชุมของสมาคม หรือหนวยงานนั้น และมีการจัดพิมพบันทึกนี้โดยมีระยะเวลากําหนดการตีพิมพ

อยางสม่ําเสมอ 

   6) วารสารวิจารณหรือปริทัศน (Review) เปนวารสารที่ตีพิมพบทความ

วิจารณ เชน การวิจารณทางการเมือง การปกครอง วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี เปนตน 

 

 1.4 หลักเกณฑการจัดทําบทความตนฉบับของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  1) นโยบายและขอบเขตการตี พิ มพ  ( วารสารวิ จั ยส าธารณสุ ขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2562) 

   วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีนโยบายรับตีพิมพ

บทความวิชาการ นิพนธตนฉบับและบทความพิเศษ ที่มีคุณภาพสูงในดานวิทยาศาสตรอนามัย

สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ การบริหารงานสาธาณสุข 
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ชีวสถิติและประชากรศาสตร ระบาดวิทยา และโภชนาการ ครอบคลุมกลุมเปาหมายหลัก ไดแก 

คณาจารย นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน 

  2) กระบวนการ Review 

   (1) บทความทุกเรื่องจากผูนิพนธภายในหนวยงานที่จัดทําวารสารและลงตีพิมพ

ในวารสาร ไดถูกประเมินคุณภาพบทความจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ภายนอกหนวยงานและ 

ไมมีสวนไดสวนเสียกับผูนิพนธ จํานวน 2-3 ทาน 

   (2) บทความทุกเรื่องจากผูนิพนธภายนอกหนวยงานที่จัดทําวารสาร และลง

ตีพิมพในวารสาร ไดถูกประเมินคุณภาพบทความจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ภายในและภายนอก

หนวยงาน จํานวน 2-3 ทาน และไมมีสวนไดสวนเสียกับผูนิพนธ 

   (3) บทความและแนวคิดใดๆ ที่ลงตีพิมพในวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนความรับผิดชอบของผูเขียน 

  3) กําหนดออก 

   จํานวน 4 ฉบับตอป (3 เดือนตอฉบับ) ไดแก ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-มีนาคม, 

ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน, ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-

ธันวาคม  

  4) คําชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทําตนฉบบั 

   นิยาม 

   (1) นิพนธตนฉบับ (Original article)  

    หมายถึง รายงานผลการศึกษา คนควา หรือการวิจัยที่เก่ียวของกับงาน

ทางดานสาธารณสุข ครอบคลุมประเด็นวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย สุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยาและชีวสถิติโภชนาการ และการบริหารงาน

สาธารณสุข หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพ ความยาวไมเกิน 8 หนากระดาษ A4 มี

เนื้อหาประกอบดวย  

    1.1) บทนํา เปนสวนที่นําเสนอความสําคัญของปญหาที่ทําวิจัย เขียนให

กระชับและเขาใจงาย  

    1.2) วัตถุประสงคการวิจัย เขียนเปนความเรียงตอเนื่องในยอหนาเดียว 

โดยแยกประเด็นการศึกษาให ชัดเจนดวยภาษาที่สั้นและกระชับ กรณีที่มีวัตถุประสงคทั่วไปและ

วัตถุประสงคเฉพาะใหรวมกัน  

    1.3) วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย รูปแบบการวิจัย ประชากรและ

ตัวอยาง (ระบุสูตรคํานวณขนาด ตัวอยางหรืออํานาจการทดสอบ และการแทนคาลงในสูตร) วิธีการสุม



คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุมัติตีพิมพบทความในวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน   25 

ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชและวิธีการ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการเก็บรวบรมขอมูล และการวิเคราะห 

ขอมูล โดยเขียนแยกยอหนาตามหัวเรื่องยอย 

    1.4) ผลการวิจัย นําเสนอผลเปนลําดับจากขอมูลทั่วไป จนถึงขอมูล

เฉพาะเรื่องที่มุงเนนการตอคําถามตามวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลัก กรณีมีตารางและ/หรือรูปภาพ 

ประกอบ ใหนําไปไวตอทายเอกสารอางอิง 

    1.5) บทสรุปและอภิปรายผล เปนการสรุปผลเพ่ือตอบวัตถุประสงค

หรือคําถามการวิจัย จากนั้นจึงนําบางประเด็นที่เปนขอคนพบมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะการ

อภิปรายวาทําไมขอคนพบที่ไดจึงเปนเชนนั้น ซึ่งตางหรือสอดคลองกับงานของคนอ่ืนอยางไร เขียน

แยกยอหนาตามประเด็นที่อภิปรายผล 

    1.6) ขอเสนอแนะหรือการนําไปใชประโยชน (ถามี) เปนการเสนอผลที่

สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดจริงในภาพรวมหรือเฉพาะกลุม หรือเปนขอเสนอแนะในการทําวิจัย 

ในครั้งตอไป 

    1.7) กิตติกรรมประกาศ (ถามี) 

   (2) บทความปริทศน ั(Review article) 

    หมายถึง บทความที่รวบรวมความรูเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะ จาก

วารสารหรือหนังสือตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ ครอบคลุมประเด็นวิทยาศาสตรอนามัย

สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยาและชีวสถิติ 

โภชนาการและการบริหารงานสาธารณสุข หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยนําเสนอ

เปนองคความรูใหมเชิงสังเคราะห พรอมมีการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูเขียนเพิ่มเติม

ดวย ความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4 

   (3) บทความพิเศษ (Special article) 

    หมายถึง บทความที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะ 

ครอบคลุมประเด็นวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศึกษาและ

สงเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยาและชีวสถิติ โภชนาการและการบริหารงานสาธารณสุข หรืออ่ืนๆ ที่

เ ก่ียวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพโดยเปนทัศนะของผู เขียน และเชื่อมโยงกับเหตุการณหรือ

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นและอยูในความสนใจของสาธารณชนทั่วไปเปนพิเศษ ความยาวไมเกิน 5 

หนากระดาษ A4 

   เงื่อนไขการรับตีพมิพ 

   เพ่ือใหการดําเนินงานวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ กองบรรณาธิการจึงกําหนดเงื่อนไขการรับตนฉบับตีพิมพ ดังนี ้
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   (1) น ิพนธ ต นฉบ ับ  บทความปร ิท ัศน  และบทความพ ิเศษ ที ่ส งมา ให         

กองบรรณาธิการพิจารณา จะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสารใดมากอน และไมอยูในชวงเวลา

ของการรอพิจารณาการตีพิมพจากวารสารอ่ืน 

   (2) การออกหนังสือรับรองการรับตีพิมพในวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน กองบรรณาธิการจะพิจารณาออกให ภายหลังผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒ ิ

(Peer review) แลวเทานั้น  

   (3) นิพนธตนฉบับ บทความปริทัศน และบทความพิเศษ ทุกฉบับที่ลงตีพิมพ 

ออนไลนในวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จะผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ 

(Peer review) เฉพาะสาขาทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวนไมนอยกวา 3 คน  

   (4) เมื่อตนฉบับผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) เฉพาะสาขา

แลว กองบรรณาธิการจะติดตอกลับ พรอมสงเอกสารการแกไขไปใหผูเขียน ผานทาง e-mail สวนการ

แกไขเปนสิทธิของผูเขียน แตกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพเฉพาะตนฉบับที่ผานความ

เห็นชอบตามรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเทานั้น 

   (5) เ มื่ อมี ก า รปฏิ บั ติที่ ไ ม เ ป น ไปตาม เ งื่ อน ไข  ห รื อข อตกลงข า งต น  

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทบทวนการตีพิมพตนฉบับดังกลาว 

   การจัดเตรียมตนฉบับ 

   (1) เคาโครงการหนากระดาษ A4  ระยะขอบบนและซาย เทากับ 1 นิ้ว ระยะ

ขอบลางและขวา เทากับ 0.5 นิ้ว ยอหนา เทากับ 0.5 นิ้ว จัดเนื้อหา 1 คอลัมน และจัดระยะหาง 

ระหวางบรรทัด 2 เทา 

   (2) การจัดรูปแบบบทความ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ประกอบดวย  

    2.1) สวนนํา ประกอบดวย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยแยกภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ คนละหนา มีรายละเอียด ดังนี ้

     2.1.1) ชื่อเรื่อง ขนาด 20 พอยต แบบหนาและก่ึงกลางหนากระดาษ 

     2.1.2) ชื่อผูนิพนธและผูรวม ขนาด 12 พอยต แบบเอียงและก่ึงกลาง

หนากระดาษ 

     2.1.3) ชื่อหนวยงานหรือสถาบันการศึกษา ขนาด 12 พอยต แบบเอียง 

และชิดซายหนากระดาษ 

     2.1.4) บทคัดยอ ขนาด 14 พอยต 

    2.2) สวนเนื้อหา ใชขนาด 16 พอยต โดยหัวขอใหญและหัวขอยอย แบบ

หนา ซึ่งหัวขอใหญ ไดแก บทนํา วัตถุประสงคการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและ



คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุมัติตีพิมพบทความในวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน   27 

อภิปรายผล ขอเสนอแนะหรือการนํา ไปใชประโยชน (ถามี) และกิตติกรรมประกาศ (ถามี) ใหใส

หมายเลขบรรทัดในสวนของเนื้อหาดวย 

    2.3) สวนทาย ไดแก  

     2.3.1) เอกสารอางอิง ใชขนาด 14 พอยต แบบหนา โดยคําวา 

เอกสารอางอิง 

     2.3.2) ตารางและ/หรือรูปภาพ ใชขนาด 14 พอยต โดยชื่อตาราง 

หรือรูปภาพ เปนแบบหนา 

   (3) การอางอิงเอกสาร มีรูปแบบดังนี้ 

    หลักการเขียนเอกสารอางอิง โดยประยุกตจากรูปแบบ APA Style, 5th ed. 2001 

บางสวน ดังนี ้

    3.1) เครื่องหมาย / หมายถึง การเวนระยะ 1 ตัวอักษร 

    3.2) บรรทัดแรกของแตละรายการจะพิมพชิดขอบโดยไม เวนระยะ แตถา

รายการนั้นพิมพไมจบในบรรทัดเดียวใหพิมพตอไปในบรรทัดที่ 2 โดยเวนเขาไป 0.5 นิ้ว 

    3.3) การอางอิงในเนื้อหา (Cite in Text) ใหใช นาม-ป โดยกําหนดดังนี ้

     3.3.1) กรณีผูแตง 1-3 คน ใหกําหนด (ชื่อคนที่ 1, ชื่อคนท่ี 2, & ชื่อ

คนที่ 3, ปพิมพ)  เชน 

      ........... (อรุณ จิรวัฒนกุล, 2551) หรือ 

      ........... (Ward & Drotman, 1998) หรือ 

      ........... (ธนกร จันทาคึมบง, สุกัญญา ลีทองดี, &  

ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี, 2555) หรือ 

     3.3.2) กรณีผูแตง >3 คน ใหกําหนดดังนี ้

      (ชื่อคนที่ 1 และคณะ, ปพิมพ) เชน 

      ........... (Cohet et al., 2004) 

     3.3.3) การอางอิงทายบท (Reference) 

      - หัวขอใหใช คําวา เอกสารอางอิง (Reference) 

      - การจัดเรียง เรียงรายการอางอิงเรียงภาษาไทยกอน

ภาษาอังกฤษ และแตละรายการเรียงตามลําดับ อักษร ก-ฮ และ A-Z 

     3.3.4) คําวา และ ใหใชเครื่องหมาย & แทน 

     3.3.5) คําวา “และคณะ” “et al.” ใชกรณีที่มีชื่อผูแตง มากกวา 6 

คน ใหลงดังนี ้
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      - ผูแตง 1-6 คน ใหใส  ผูแต งคนที่  1 , ผูแตงคนที่  2 ,  

ผูแตงคนที่ 3, ผูแตงคนท่ี 4, ผูแตงคนท่ี 5, และผูแตงคนที่ 6. (ปพิมพ). 

      - ผูแตง >6 คน ใหใส ผูแตงคนที่ 1, ผูแตงคนที่ 2, ผูแตง คน

ที่ 3, ผูแตงคนที่ 4, ผูแตงคนที่ 5, ผูแตงคนท่ี 6 และคณะ. (ปพิมพ). 

   (4) รูปแบบการอางอิงทายบท 

    4.1) หนังสือ 

     ชื่อผูแตง. /(ปพิมพ)./ชื่อหนงสือ/(ครั้งที่ พิมพ)./สถานที่ พิมพ:/

สํานักพิมพ. 

     อรุณ จิรวฒันกุล. (2551). ชีวสถิติสําหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร

สุขภาพ. (พิมพครั้งท่ี 3). ขอนแกน:ภาควิชาชีวสถิติ และประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

     Green, J. & Tones, K. (2008). Health promotion: planning 

and strategies (2nd ed.). Los Angeles: SAGE. 

    4.2) บทความในหนังสือ (หนังสือรวมบทความหลายเรื่อง ผูแตงหลายคน)  

     ชื่อผู เขียนประจําบท./(ป พิมพ ) ./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผูแตง/

(บรรณาธิการ)./ชื่อหนังสือ./(ครั้งที ่พิมพ, หนา - )./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ. 

     ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา. (2544). เราท่ีสองรองภูมินทรนามปน

เกลา. ใน ปญญา นิตยสุวรรณ (บรรณาธิการ). สดุดีบุคคลสําคัญ เลม 17. (หนา 20-25). กรุงเทพฯ: 

สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 

     Ward, J. W. & Drotman, D. P. (1998). Epidemiology of HIV 

and AIDS. In G. P. Wormse (Ed.). AIDS and other manifestations of HIV infection. 

(3rd ed.,p. 1-16). Philadelphia: Lippincott-Raven Publ. 

    4.3) บทความในวารสาร 

     ชื่อผูเขียนบทความ. /(ปพิมพ). //ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปท่ี 

(ฉบับที่), /เลขหนา.  

     ประเวศ วะสี. (2551). หมออนามัยกับระบบสุขภาพแหงชาติ.หมอ

อนามัย, 17(8), 8-22. 

     Cohet, C., Cheng, S., MacDonald, C., Baker, M., Foliaki, S., 

Huntington, N., et al. (2004). Infections, medication use, and the prevalence of 

symptoms of asthma, rhinitis, and eczema in childhood. Journal of Epidemiology & 

Community Health, 58(10), 852-857. 
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    4.4) บทความในวารสารออนไลน และมตีัวเลม 

     ชื่อผูเขียนบทความ. /(ปพิมพ). /ชื่อบทความ [ฉบับออนไลน]. /      

ชื่อวารสาร,/ปท่ี(ฉบับที่),/เลขหนา. 

     สุนีย ปนทรายมูล และพรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2552). ผลของการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออกกําลังกายและการบริโภคอาหารที่เหมาะสมในนักเรียนประถมศึกษา

ที่มีนาหนักเ กินเกณฑมาตรฐาน [ฉบับออนไลน ] . วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2(1), 10-22. 

     Sternberg, R.J., & Grigorenko, E.L. (2001). Unified 

psychology [Electronic version]. American Psychologist, 56(12), 1069-1079. 

    4.5) วิทยานิพนธ 

     ชื่อ-นามสกุลผูเขียน./(ปที่พิมพ)./ชื่อวิทยานิพนธ.//วิทยานิพนธ

มหาบัณฑิต/วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิตชื่อสาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา. 

     กัญนิกา อยูสําราญ. (2548). ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรม

การบริโภคอาหารเพื่อปองกันภาวะน้ําหนักตัวเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 ณ โรงเรียน

ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

     Tangsitchanakul, J. (2002). Medication errors of 

chemotherapy in hospital. Unpublished master’s thesis, Clinical Pharmacy, 

Graduate School, Khon Kaen University. 

     Grayson, S. J. (2001). Nursing management of the 

rheumatic fever secondary prophylaxis programme. Unpublished master’s thesis,  

University of Auckland, Auckland, New Zealand. 

    4.6) เอกสารที่ไมตีพิมพเผยแพร 

     ชื่อผูเขียน./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ./(เอกสาร

อัดสําเนา). 

     โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหมจังหวัดนครพนม. (2553). โครงการเผา

ระวังวัณโรคปอดในผูปวยปอดอักเสบชุมชนในจังหวัดนครพนม. นครพนม: โครงการ. (เอกสารอัด

สําเนา). 

    4.7) การอางอิงขอมูลจากอินเทอเน็ต 

     ชื่อผูแตง./(ปพิมพ). /ชื่อเรื่อง./คนเมื่อ/วันเดือนปที่คน,/จาก/URL 

เกษม แถวโนนงิ้ว. (2552). 
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     สถานการณเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจํา ป 2551. คนเมื่อ 8 

มีนาคม 2554, จากhttp://www.epid6online.com/ epid6/images/stories/file/survirllance_ 

report2551.pdf. 

     เครือขายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ. (2550). โรคอวน

ในเด็ก: สถานการณปจจุบัน. คนเมื่อ 23 สิงหาคม 2551, จาก http://hrn.thainhf.org/ 

document/edoc/ edoc_234.pdf 
 

 1.5 เกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

  เกณฑการพิจารณาวารสารวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนที่ยอมรับ

ระดับนานาชาติ และระดับชาติ ดังนี ้(สกอ., 2551) 

  1) วารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ (approved international 

journal) 

   - มี Impact Factor ตอเนื่อง 

   - เปนวารสารที่อยูในฐานขอมูลท่ีเปนที่ยอมรับในระดับสากล หรือ 

   - สอดคลองตามเกณฑคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ สกอ. กําหนด 

   ทั้งนี้ วารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ เปนวารสารที่แนะนําให 

สกอ. ใชเพ่ือตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก และผลงานของนักวิชาการ 

  2) วารสารวิชาการท่ีเปนที่ยอมรับระดับชาติ (approved national journal) 

   - มี Impact Factor ตอเนื่อง หรือ 

   - สอดคลองตามเกณฑคุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีที่ สกอ. กําหนด  

  นอกจากนี้ ไดกําหนดวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับระดับชาติเพิ่มเติม โดยพิจารณา

จากวารสารที่มีคา Impact Factor ในฐานขอมูล TCI เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2548-2550 

ไมนอยกวา 0.024 และไมมีคา Impact Factor = 0 ในป 2550 

  ทั้งนี้ วารสารวิชาการที่เปนท่ียอมรับระดับชาติ เปนวารสารท่ีแนะนําให สกอ. ใชเพื่อ

ตีพิมพ เผยแพรวิทยานิพนธระดับปริญญาโท และใชเพ่ือตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 

สําหรับ มหาวิทยาลัยที่มิไดเนนการวิจัยดวย 
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  เกณฑคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  1) กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศ จะตองมีศาสตราจารย หรือ

ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทาจากภายนอกประเทศ ที่มีผลงานตีพิมพเผยแพรอยาง

ตอเนื่องเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 25% 

  2) บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ ตองมีบทความที่ผูเขียนมาจากภายนอก

ประเทศ ไมนอยกวา 25% ของจํานวนบทความทั้งหมด 

  3) ผูประเมินบทความตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ทํางานวิจัยและมีผลงานวิจัยที่

ตีพิมพเผยแพรอยางตอเนื่อง 

  4) บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดทําวารสารนั้น ตองมีผูประเมินจาก

สถาบันภายนอกทั้งหมด และในแตละปตองมีผูประเมินจากตางประเทศ ไมนอยกวา 25% 

  5) วารสารตองออกตรงตามเวลาอยางตอนเอง และไดตีพิมพเผยแพรมาแลวอยางนอย 

3 ป 

  6) วารสารควรมีการตีพิมพบทความปริทรรศน (review article) เปนครั้งคราว 

  7) กําหนดใหมีการประเมินคณุภาพวารสารทุกๆ 2 ป ตามเกณฑที่กําหนดไว โดยจะ

มีการประเมินเบื้องตนทุกๆ ป 

  หมายเหตุ บทความที่เขียนรวมกับนักวิชาการตางประเทศ ใหอนุโลมเปนบทความ

วิชาการตางประเทศได 

  เกณฑคุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  1) กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศ จะตองมีศาสตราจารย หรือ

ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทาจากภายนอกสถาบันที่จัดพิมพวารสารนั้น ที่มีผลงาน

ตีพิมพเผยแพรอยางตอเนื่อง เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 25% 

  2) บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ ตองมีบทความที่ผูเขียนมาจากสถาบันอ่ืน 

ไมนอยกวา 25% ของจํานวนบทความทั้งหมด 

  3) ผูประเมินบทความตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ทํางานวิจัยและมีผลงานวิจัยที่

ตีพิมพเผยแพรอยางตอเนื่อง 

  4) บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดทําวารสารนั้น ตองมีผูประเมินจาก

สถาบันภายนอกทั้งหมด และในแตละปตองมีผูประเมินจากตางสถาบันไมนอยกวา 25% 

  5) วารสารตองออกตรงตามเวลาอยางตอเนื่อง และไดตีพิมพเผยแพรมาแลวอยางนอย 3 ป 

  6) วารสารควรมีการตีพิมพบทความปริทรรศน (review article) เปนครั้งคราว 

  7) กําหนดใหมีการประเมินคณุภาพวารสารทุกๆ 2 ป ตามเกณฑที่กําหนดไว โดยจะ

มีการประเมินเบื้องตนทุกๆ ป 
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  หมายเหต ุ(1) บทความที่เขียนรวมกับนักวิชาการนอกสถาบันใหอนุโลมเปนบทความ

วิชาการนอกสถาบันได 

    (2) สําหรับวารสารที่ไดรับการพิจารณา ใหเปนวารสารที่เปนที่ยอมรับ

ระดับชาติไปแลวนั้น การพิจารณาตาม ขอ 1), 2) และ 4) ใหกําหนด เปนรอยละ 10 ตามเกณฑเดิม 

เปนเวลา 2 ป นับจากวันที่ประกาศรายชื่อวารสารท่ีเปนที่ยอมรับระดับชาติเพ่ิมเติม 

 

 1.6 เกณฑคุณภาพวารสารวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดสนับสนุนใหมีทุนวิจัยเชิงวิชาการหลาย

ประเภท โดยมีเปาหมายหลักในการสรางนักวิจัยอาขีพที่มีความสามารถสูงใหสรางองคความรูใหมและ

ผลิตผลงานท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยพิจารณาผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ

นานาชาติเปนเกณฑในการวัดคุณภาพโครงการที่ไดรับทุน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเก่ียวกับคุณภาพ

วารสารวิชาการที่ สกว. ยอมรับ จึงกําหนดเกณฑคุณภาพวารสารวิชาการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ (สกว., 

2552) 

  วารสารวิชาการ แบงเปน 3 ระดับ ไดแก 

  1) วารสารวิชาการนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากลของ International for Scientific 

Information (ISI) 

   เกณฑคุณภาพของวารสารเปนไปตามคา Impact Factor ของ ISI และเนื่องจาก

ความผันแปรของคา Impact Factor ขึ้นอยูกับหลายปจจัย ดังนั้น สกว. จะพิจารณาคา Impact Factor 

แยกจากสาขาวิชา และประเภทของวารสาร 

  2) วารสารวิชาการนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลของ ISI และมีบทความเปนภาษาอังกฤษ 

   เกณฑคุณภาพของวารสาร ประกอบดวย 

   - Editorial Board ตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย หรือ

เทียบเทา จากภายนอกประเทศ โดยจํานวนไมนอยกวา 25% ของทั้งหมด 

   - ผูประเมินบทความ ตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ยังคงทํางานวิจัยและมี

ผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง และตองมีผูประเมินจากตางประเทศ ไมนอยกวา 25% 

   - กําหนดใหมีจํานวนบทความจากตางประเทศตีพิมพในวารสาร ไมนอยกวา 

10% 

   - กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพวารสารทุกๆ 2 ป 

  3) วารสารวิชาการระดับชาต ิ

   เกณฑคุณภาพของวารสาร ประกอบดวย 
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   - Editorial Board ของวารสารวิชาการระดับชาติ ตองประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย หรือเทียบเทาจากภายนอก โดยจํานวนไมนอยกวา 25% ของ

ทั้งหมด 

   - ผูประเมินบทความ ตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และยังคงทํางานวิจัย

และมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 

   - บทความที่ตีพิมพในวารสารตองมาจากหลากหลายสถาบัน และมีจํานวน

บทความ จากสถาบันอื่นที่ไมใชสถาบันที่จัดทําวารสาร ไมนอยกวา 10% ของจํานวนบทความทั้งหมด 

และควรมีการพัฒนาใหมีการเพ่ิมจํานวนบทความจากสถาบันอื่นใหมากข้ึนถึง 25% ของจํานวนบทความ

ทั้งหมด ในอนาคต 

   - การประเมินบทความที่สงตีพิมพโดยนักวิจัยในสถาบันที่จัดทําวารสาร ตอง

สงใหผูประเมินจากภายนอกสถาบันพิจารณาเทานั้น 

   - กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพวารสารทุกๆ 2 ป โดยพิจารณาจาก

คุณภาพของ Editorial Board และผูประเมินบทความ รวมถึงคา Impact Factor ของวารสารท่ีได

จากการจัดทําฐานขอมูลที่ สกว. สนับสนุนโครงการการศึกษาวิจัยดัชนีผลกระทบการอางอิงของ

วารสารวิชาการภายในประเทศ และฐานขอมูลนี้จะไดรับการสนับสนุนใหมีการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง 

 

 1.7 เกณฑเชิงปริมาณและเกณฑเชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่

อยูในฐานขอมูล TCI รอบท่ี 4 (2563-2567) 

  ศูนย TCI จะจัดใหมีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 ในป พ.ศ. 2563 ซึ่งในการ

ประเมินคุณภาพครั้งนี้ ทุกวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI จะตองไดรับการประเมินคุณภาพใหมอีก

ครั้ง โดยบรรณาธิการวารสารจะตองสงขอมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน 

(Online) ผานเว็บไซตของศูนย TCI ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2562 โดยภายหลังการ

ประเมิน จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเปนระยะเวลา 5 ป คือ ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2563–31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งมีเงื่อนไขเพ่ิมเติมวา วารสารกลุมท่ี 2 และ กลุมที่ 3 สามารถขอรับ

การประเมินไดใหมเพื่อปรับกลุมคุณภาพ ภายในระยะเวลา 2 ป (2564 และ 2565) โดยในการ

ประเมินครั้งนี้ ศูนย TCI ไดมีการปรับเปลี่ยนเกณฑที่ใชในการประเมินใหมดังนี ้(TCI, 2561) 

  เกณฑหลัก (เปนเกณฑที่ไมคิดเปนคะแนน แตวารสารกลุม 1 ตองผานเกณฑหลักนี ้

ทุกขอ) 

  1) วารสารตองออกตรงตามเวลาที่กําหนด 
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  2) วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกตองตาม

หลักสากล 

  3) วารสารตองมีเว็บไซตที่มีขอมูลครบถวน 

  4) บทความมีรูปแบบการตีพิมพที่ไดมาตรฐาน 

  เกณฑรอง (เปนเกณฑที่คดิเปนคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

  1) วารสารตองมี citation ที่ตรวจสอบไดจากฐานขอมูล TCI 

  2) วารสารตองมีกองบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหนวยงาน 

  3) วารสารตองตีพิมพบทความที่มีผูนิพนธมาจากหลากหลายหนวยงานทั้งภายใน

และภายนอก 

  4) วารสารมีรูปแบบการอางอิงที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

  5) วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผูทรงคณุวุฒิกอนตีพิมพ 

  6) วารสารตองมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน 

  7) คุณภาพของบทความในวารสาร 

  8) เกณฑคุณภาพอ่ืนๆ 
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ตารางที่  1 เกณฑหลัก ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567) 

 

ลําดับที่ เกณฑการพจิารณา วิธีการพิจารณา การคิดคะแนน 
1 วารสารมีกําหนดออกตรงเวลา ออกตรงเวลาที่กําหนดไวในนโยบายของวารสาร ซึ่งเกณฑขอนี้เปนเกณฑสําคัญ

ที่สุดสําหรับวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI 
 ตรงเวลา 
 ไมตรงเวลา 

2 วารสารมีเลขมาตรฐานสากล
ประจําวารสาร (ISSN)  
ที่จดทะเบียนถูกตองตามหลักสากล 

วารสารมีการจดทะเบียน ISSN ที่ถูกตองกับชื่อปจจุบันของวารสาร (ชื่อวารสาร 
ภาษาอังกฤษ) โดยสามารถตรวจสอบขอมูลการจดทะเบียน ISSN ไดที่เว็บไซต 
https://portal.issn.org/ 

 มีการจดทะเบียนถูกตอง 
 มีการจดทะเบียนไมถูกตอง 

3 วารสารตองมี เว็บไซตที่ มีขอมูล
ครบถวน 

พิจารณาจากเว็บไซตของวารสาร ณ วันที่ทําการประเมิน  
ควรประกอบไปดวยขอมูลพ้ืนฐาน ดังนี ้

1) ขอมูลบทความในฉบับซึ่งประกอบไปดวย ชื่อบทความ และชื่อของ 
ผูนิพนธ 

2) Aims & scope ของวารสารที่ชัดเจน 
3) ขอความที่ระบุประเภทบทความท่ีรับตีพิมพอยางชัดเจน 
4) กําหนดออก เชน ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือน...ถึงเดือน.... ฉบับที่ 2 

เดือน....ถึงเดือน.... เปนตน 
5) ขอความที่ระบุประเภทของการ Peer-review (เชน single blinded 

หรือ double blinded) 
6) ขอความที่ระบุจํานวนผูทรงคุณวุฒิประเมินตอบทความ 
7) รายชื่อและที่อยูของกองบรรณาธิการทุกทาน 
8) คําแนะนําสําหรับผูเขียน และตองระบุรูปแบบของการอางอิงที่ใชหรือ

ใหตัวอยางการใชเอกสารอางอิง 

 มีครบถวน 
 ไมมีหรือมีแตไมครบถวน 

 

คูมอืปฏบิัตงิาน เรื่อง การขออนมุัติตีพิมพบทความในวารสารวิจยัสาธารณ
สุขศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

35 
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ตารางที่  1 เกณฑหลัก ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567) (ตอ) 

 

ลําดับที่ เกณฑการพจิารณา วิธีการพิจารณา การคิดคะแนน 

4 บทความมีรูปแบบการตีพิมพที่ได

มาตรฐาน 

พิจารณาจากขอมูลบทความในแตละฉบับ ควรประกอบไปดวย 

ขอมูลพ้ืนฐาน ดังนี้ 

กรณีท่ีเนื้อหาบทความเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด 

1) ชื่อบทความภาษาอังกฤษ 

2) ชื่อและสังกัดผูนิพนธภาษาอังกฤษครบถวนทุกคน 

3) บทคัดยอภาษาอังกฤษ 

4) คําสําคัญภาษาอังกฤษ 

กรณีท่ีเนื้อหาบทความเปนภาษาไทยหรือภาษาอ่ืน เชน ภาษาจีน 

ภาษามาลายู เปนตน 

1) ชื่อบทความภาษาอังกฤษ และภาษาไทย หรอืภาษาอ่ืน 

2) ชื่อและสังกัดผูนิพนธภาษาอังกฤษ และภาษาไทย หรือ 

ภาษาอ่ืนครบถวนทุกคน 

3) บทคัดยอภาษาอังกฤษ และภาษาไทย หรือภาษาอ่ืน 

4) คําสําคัญภาษาอังกฤษ และภาษาไทย หรือภาษาอ่ืน 

 มีครบถวน 

 ไมครบถวน 

(ที่มา:  TCI, 2561) 
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ตารางที่  2 เกณฑรอง ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567) 

 

ลําดับที่ เกณฑการพจิารณา วิธีการพิจารณา การคิดคะแนน 
1 วารสารม ีcitation ท่ีตรวจสอบได

จากฐานขอมูล TCI  (2 คะแนน) 
พิจารณา citation/article เฉลี่ย ของวารสารในฐานขอมูล TCI  
3 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2559-2561) ตามสาขาของวารสารดังนี้ 

1) Life Sciences 
2) Social Sciences 
3) Physical Sciences 
4) Health Sciences 

 citation/article เฉลี่ยที่ percentile 
70-100 เทากับ 2 คะแนน 

 citation/article เฉลี่ยที่ percentile 
30-69 เทากับ 1 คะแนน 

 citation/article เฉลี่ยที่ percentile 
ต่ํากวา 30 เทากับ 0 คะแนน 

2 วารสารมีกองบรรณาธิการเปน
ผูทรงคณุวุฒิมาจากหลากหลาย
หนวยงาน (2 คะแนน) 

พิจารณาจากที่อยู (สังกัด) ของผูทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ
วารสาร โดยตองมีกองบรรณาธิการจากหนวยงานอ่ืนที่ไมใช
หนวยงานที่จัดทําวารสาร โดยพิจารณาจากหนวยงาน 
ระดับมหาวิทยาลัย/กอง ขึ้นไป  

 ผูทรงคณุวุฒิตางหนวยงาน > 50% 
เทากับ 2 คะแนน 

 25% < ผูทรงคณุวุฒิตางหนวยงาน 
<50% เทากับ 1 คะแนน 

 ผูทรงคณุวุฒิตางหนวยงาน <25% 
เทากับ 0 คะแนน 

3 วารสารตีพิมพบทความที่มีผูนิพนธ
มาจากหลากหลายหนวยงาน 
ทั้งภายในและภายนอก (2 คะแนน) 

พิจารณาจากที่อยูของผูนิพนธบทความ โดยตองมีบทความจาก
หนวยงานอ่ืน ที่ไมใชหนวยงานที่จัดทําวารสาร (ในกรณีที่บทความ 
มีผูนิพนธทั้งจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก จะถือวา
เปนบทความจากหนวยงานภายนอก) โดยพิจารณาจากหนวยงาน
ระดับมหาวิทยาลัย/กอง ขึ้นไป 

 บทความจากหนวยงานอื่น >50% 
เทากับ 2 คะแนน 

 25% < บทความจากหนวยงานอื่น 
<50% เทากับ 1 คะแนน 

 บทความจากหนวยงานอื่น <25% 
เทากับ 0 คะแนน 

 

คูมอืปฏิบัตงิาน เรื่อง การขออนุมัติตีพิมพบทความในวารสารวิจัยสาธารณ
สุขศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน  
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ตารางที่  2 เกณฑรอง ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567) (ตอ) 

 

ลําดับที่ เกณฑการพจิารณา วิธีการพิจารณา การคิดคะแนน 
4 วารสารมีรูปแบบการอางอิง 

ที่ถูกตองตามมาตรฐาน (2 คะแนน) 
พิจารณาจากรูปแบบการอางอิงของบทความ โดยจะตอง 
มีการอางอิงตรงตามรูปแบบที่วารสารกําหนดไว 

 การอางอิงตรงตามรูปแบบที่วารสาร
กําหนด เทากับ 1-2 คะแนน 

 การอางอิงไมตรงตามรปูแบบท่ี
วารสารกําหนด เทากับ 0 คะแนน 

5 วารสารมีกระบวนการประเมิน
คุณภาพจากผูทรงคุณวุฒ ิ 
กอนตีพิมพ (peer review)  
(3 คะแนน) 

พิจารณาจาก 
1) การเลือกผูทรงคุณวุฒิไดตรงตามสาขาวิชา 
2) บทความจากผูนิพนธภายในตองไดรับการพิจารณาจาก

ผูทรงคณุวุฒิภายนอกหนวยงานที่จัดทําวารสาร และ 
ไมมีสวนไดสวนเสียกับผูนิพนธ 

3) ความเขมขนในการประเมินคุณภาพบทความ 
หมายเหตุ 
   สําหรับวารสารที่อยูในระบบ ThaiJo ไมตองสงเอกสารหลักฐาน
การประเมินบทความ 

 มีครบทุกขอ เทากับ 3 คะแนน 
 มี 2 ขอ เทากับ 2 คะแนน 
 มี 1 ขอ เทากับ 1 คะแนน 
 ไมมีขอมูล เทากับ 0 คะแนน 

6 วารสารตองมีระบบการจัดการ
วารสารแบบออนไลน (โดยมี
หลักฐาน submission, review 
และ editor decision บนเว็บไซต) 
หรือระบบ Online Journal 
System (OJS) 

พิจารณาจากเว็บไซตของวารสาร ณ วันที่ TCI ทําการประเมิน 
วามีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน และมีการใชงานอยาง
ตอเนื่องหรือไม 

 มีระบบการจัดการวารสารแบบ
ออนไลน และมีการใชงานอยาง
ตอเนื่อง เทากับ 1-2 คะแนน 

 ไมมีระบบการจัดการวารสารแบบ
ออนไลน เทากับ 0 คะแนน 

 

คูมอืปฏิบัตงิาน เรื่อง การขออนุมัติตีพิมพบทความในวารสารวิจัยสาธารณ
สุขศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน  
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 ตารางที่  2 เกณฑรอง ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567) (ตอ) 

 

ลําดับที่ เกณฑการพจิารณา วิธีการพิจารณา การคิดคะแนน 

7 คุณภาพของบทความในวารสาร  

(5 คะแนน) 

พิจารณาจากบทความที่วารสารสงเขามาใหทําการประเมิน  

10 บทความ ในชวงเวลา 3 ปยอนหลัง โดยจะพิจารณาจาก 

1) ความชัดเจนและรายละเอียดของบทคัดยอ (Clarity of 

abstracts) 

2) คุณภาพของบทความสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ขอบเขตของวารสาร (Quality and conformity to the 

stated aims and scope of the journal) 

3) องคประกอบและความงายของการอานบทความ 

(Readability of articles) 

4) องคความรูใหม (Originality and Body of Knowledge) 

 คะแนน 0-5 คะแนน ขึ้นอยูกับการ

พิจารณาของคณะผูทรงคุณวุฒิ 

8 เกณฑคุณภาพอื่นๆ (2 คะแนน) 1. วารสารมีการระบุวันที่รับบทความ (received), วันแกไข

บทความ (revised), วันตอบรับบทความ (accepted) โดย 

ใชกับบทความตั้งแตป 2562 เปนตนไป 

2. วารสารมีเนื้อหาและรายละเอียดของ Publication Ethics 

 มี 2 ขอ เทากับ 2 คะแนน 

 มี 1 ขอ เทากับ 1 คะแนน 

 ไมมีขอมูล เทากับ 0 คะแนน 

(ที่มา:  TCI, 2561) 

 

คูมอืปฏิบัตงิาน เรื่อง การขออนุมัติตีพิมพบทความในวารสารวิจัยสาธารณ
สุขศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 
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คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุมัติตีพิมพบทความในวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน   40 

2. ขอควรระวัง 

 2.1 การเผยแพรวารสารตามกําหนดระยะเวลา 

  เกณฑการพิจารณา การรับรองคุณภาพวารสารวิชาการไทยของศูนยดัชนีการอางอิง

วารสารไทย (TCI)  ไดกําหนดรายละเอียดการเผยแพรวารสารมีกําหนดออกตรงเวลา เปนหนึ่งใน

เกณฑคาคะแนนการประเมินคุณภาพวารสารฯ ดังนั้น เพ่ือใหวารสารเปนไปตามเกณฑคุณภาพ

วารสารวิชาการไทย จึงตองใหความสําคัญกับการเผยแพรวารสารใหตรงตามเวลาที่กําหนด มิเชนนั้น

แลววารสารอาจจะไมไดรับการรบัรองคุณภาพวารสารและถูกถอนออกจากฐานขอมูลวารสาร TCI ได 

 2.2 ผูทรงคุณวุฒพิจิารณาบทความ 

  กระบวนการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ เปนอีกหนึ่งในเกณฑการ

ประเมินคุณภาพวารสารฯ โดยผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกหนวยงานที่จัดทําวารสาร จะตอง

ไมมีสวนไดสวนเสียกับผูนิพนธ ดังนั้น ตองตรวจสอบสังกัดของผูนิพนธบทความทั้งหมดเพ่ือใหการ

พิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิในบทความนั้นๆ ไมมีสังกัดเดียวกัน 

 2.3 ระบบวารสารออนไลน 

  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดใชระบบวารสารออนไลน 

ตั้งแตข้ันตอนการรับบทความ การประเมินบทความโดยผูทรงคุณวุฒิ การแกไขบทความ การตอบรับ

การตีพิมพบทความ ตลอดจนการเผยแพรวารสาร ผูปฏิบัติงานวารสาร จึงจําเปนตองมีความรู

ความสามารถและทักษะการใชสารสนเทศ และตองคอยสํารองขอมูลในระบบวารสารออนไลนอยาง

สม่ําเสมอ 

 

 



คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุมัติตีพิมพบทความในวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน   41 

บทท่ี 4 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
 

 

 การจัดทําวารสารวิชาการ ตองใชความรู ความเขาใจในกฎระเบียบ เกณฑมาตรฐานตางๆ ที่

เก่ียวของเปนอยางดี และยังตองใชความรู ความสามารถ ทักษะเฉพาะดานในการประสานงานที่

หลากหลาย เพ่ือใหการจัดทําวารสารมีประสิทธิภาพและรับบริการไดอยางถูกตอง จึงจําเปนตองมี

วิธีการขั้นตอนหรือเทคนิคในการปฏิบัติงานที่เปนระบบมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้  

 

1. กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 

 1.1 การเตรียมความพรอมวารสาร 

  ศึกษาเกี่ยวกับบทความวิชาการ ประเภทของวารสาร หลักเกณฑมาตรฐานของ

วารสารวิชาการระดับชาติ รูปแบบการดําเนินงานของกองบรรณาธิการวารสาร การจัดทําระบบ

วารสารออนไลน เพื่อนํามาประยุกตใชกับวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เพ่ือใหการจัดทําวารสารมีคุณภาพ เปนไปตามเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI)  

 1.2 แผนการดําเนินงานของวารสาร 

  การปฏิบัติงานในการดําเนินงานจัดทําวารสาร มีการกําหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อให

การดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และวารสารออกตรงตามระยะเวลาที่กําหนด ดังตารางที่

........... 
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ตารางที่ 3 แผนการปฏิบัติงาน งานวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

กิจกรรม 
ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.  รับบทความในระบบวารสารออนไลน              

2.  บันทึกขอมูลผูนิพนธบทความ              

3.  ตรวจสอบบทความเบื้องตน              

4.  ประสานงานผูทรงคณุวุฒิในการพิจารณาบทความ              

5.  ประสานเจาของบทความแกไขบทความ              

6.  ตรวจสอบบทความที่ปรับปรุง/แกไขแลว              

7.  ตรวจสอบบทคัดยอและเอกสารอางอิง              

8.  จัดรูปเลมวารสาร /จัดพิมพสารบัญ/รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ

ประจําฉบับ 

             

9.  สงรางวารสารใหเจาของบทความ/บรรณาธิการ 

ตรวจทาน 

             

10.  อัปโหลดไฟลบทความทั้งฉบับบนเว็บไซตวารสาร              

11.  เบิกจายคาตอบแทนผูทรงคณุวุฒิพิจารณาบทความ              

12.  เบิกจายคาตอบแทนการจัดรูปเลมวารสาร              

 

คูมอืปฏบิัตงิาน เรื่อง การขออนมุัติตีพิมพบทความในวารสารวิจยัสาธารณ
สุขศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน  

42 
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 1.3 การประชาสัมพันธวารสาร 

  กําหนดใหมีการประชาสัมพันธวารสารปละ 4 ครั้ง ตามรอบการอัพโหลดบทความแตละ

ฉบับบนเว็บไซต (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) เพื่อเผยแพร

บทความที่ลงพิมพในวารสาร และเปนชองทางในการประชาสัมพันธรับบทความลงตีพิมพในวารสาร

อีกดวย 

 1.4 ตรวจสอบรูปแบบและประเภทของบทความตนฉบับ 

  ตรวจสอบความถูกตองของบทความตนฉบับ โดยจะตรวจสอบประเภทของบทความ 

การเขียนเอกสารอางอิง การจัดรูปแบบบทความตามคําชี้แจงการจัดทําตนฉบับที่วารสารกําหนด  

 1.5 การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒ ิ

   บทความทุกบทความจะไดรับการพิจารณาคุณภาพบทความจากผูทรงคุณวุฒิที่ตรง

สาขา และไมมีสวนไดสวนเสียกับผูนิพนธทั้งหมด โดยจะมีผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2-3 ทานในการ

พิจารณาบทความแตละบทความ และเปนการพิจารณาบทความแบบ double-blinded เพ่ือเปนการ

รักษามาตรฐานใหเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณภาพวารสารของ TCI 

 1.6 การติดตามความคืบหนาของการประเมินบทความจากผูทรงคุณวุฒ ิ

   วารสารไดกําหนดระยะเวลาในการประเมินบทความของผูทรงคุณวุฒิในแตละบทความ 

ประมาณ 3 สัปดาห หากเกินเวลาที่กําหนดจะทําการติดตามผลการประเมินโดยทางอีเมล ทาง

โทรศพัท หรือดวยตนเอง  

 1.7 การติดตามการแกไขบทความของเจาของบทความ 

   ผูปฏิบัติงานฝายจัดทําวารสาร รวบรวมสรุปและสงผลการประเมินบทความของ

ผูทรงคณุวุฒิแกเจาของบทความ โดยกําหนดระยะเวลาในการแกไขบทความประมาณ 3 สัปดาห และ

หากเกินกําหนดจะมีการติดตามการแกไขบทความ ทางระบบวารสารออนไลน ทางอีเมล ทาง

โทรศพัท หรือดวยตนเอง  

 1.8 การตรวจสอบเอกสารอางอิงและจัดรูปแบบบทความ 

   ผูปฏิบัติงานฝายจัดทําวารสาร จะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบการเขียน

อางอิงอยางถองแท จึงสามารถตรวจสอบการอางอิงไดอยางถูกตอง โดยวารสารวิจัยสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดประสานใหบรรณารักษหองสมุดคณะ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานนี้

เปนผูตรวจสอบการอางอิงเอกสารในแตละบทความ 

 1.9 การตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทคัดยอบทความ 

   วารสารไดประสานผูเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศในการตรวจสอบบทคัดยอ

ภาษาอังกฤษของแตละบทความ เพ่ือความถูกตองของภาษาและไวยากรณดวย 
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 1.10 การจัดรูปเลมวารสาร /จัดพิมพสารบัญ/รายชื่อผูทรงคุณวุฒิประจําฉบับ 

   ผูปฏิบัติงานฝายจัดทําวารสาร จัดรูปเลมวารสาร จัดพิมพสารบัญ บทบรรณาธิการ

ประจําฉบับ รายชื่อผูทรงคุณวุฒิประจําฉบับ แลวเสนอใหบรรณาธิการ และเจาของบทความ

ตรวจสอบความถูกตอง กอนจะทําการเผยแพรบนเว็บไซตวารสาร 

 

2. เทคนิค/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1) ตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนของบทความ 

  เจาหนาที่ฝายจัดทําวารสาร รวบรวมขอมูลและรายละเอียดของบทความตนฉบับที่สง

ขอรับการตีพิมพในวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยระบบออนไลน         

ในเว็บไซตวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และทําการตรวจสอบความถูกตอง

เบื้องตนของรูปแบบบทความตนฉบับใหเปนตามเงื่อนไขของวารสาร เชน ชื่อบทความ ชื่อเจาของ

บทความ และผูนิพนธรวม (ถามี) หนวยงานสังกัด อีเมล และ/หรือหมายเลขติดตอ ของผูนิพนธ

ทั้งหมด 

  

 
 

ภาพที ่ 5 รายละเอียดเจาของบทความตนฉบับที่มีความถูกตองตามเงื่อนไขของวารสาร 

 

ระบุสังกัด, อีเมล, หมายเลขตดิตอ
ของผูนิพนธทั้งหมดตามเงื่อนไขของ
วารสาร 

ใสชื่อผูนิพนธทั้งหมด 
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ภาพที ่6 รายละเอียดเจาของบทความตนฉบับที่ไมถูกตองตามเงื่อนไขของวารสาร 

 

 2) สงบทความใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา จํานวน 2-3 คน  

  โดยจะคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิจากฐานขอมูล โดยตรงใหสอดคลองตามสาขาวิชา และไมมี

สวนไดสวนเสียกับเจาของบทความนั้นๆ ซึ่งจะสงใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ จํานวน 2-3 คน

ตอบทความ และอาจพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิจากเวลาเฉลี่ยในการพิจารณาบทความ (จาก

ฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิ ในระบบ ThaiJo) รวมดวย   

 

ขาดขอมูล อเีมล และ/หรือ 
หมายเลขติดตอของผูนพินธ 
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ภาพที ่7   ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขา และไมมีสวนไดสวนเสียกับผูนิพนธบทความ 

 

 

 

 
 

ภาพที ่8    ผูทรงคณุวุฒทิี่มีความเชี่ยวชาญไมตรงตามสาขาวิชา  

 

แสดงขอมูลผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมตองสาขาวิชา 

แสดงขอมูลผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

และไมมีสวนไดสวนเสยีกับผูนิพนธ 

แสดงสถติิการพิจารณาบทความ 

เวลาเฉล่ียในการพิจารณาบทความ 
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 3) เจาหนาที่สรุปผลการประเมินบทความสงใหเจาของบทความแกไข   

  โดยติดตามผลการพิจารณาบทความจากผูทรงคุณวุฒิ ตามระยะเวลาที่กําหนด หากเกิน

กําหนดระยะเวลาเจาหนาที่ฝายจัดทําวารสาร จะประสานงานสอบถามผูทรงคุณวุฒิ และสงการแจง

เตือนในระบบวารสารออนไลน หลังจากไดรับผลการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ใน 3 ทาน 

จะดําเนินการสรุปผลการประเมินบทความแจงเจาของบทความแกไขตามขอเสนอแนะ 

 

 
 

ภาพที ่ 9    ผูทรงคณุวุฒิพิจารณาบทความตามกําหนดระยะเวลา 

 

 

 
 

ภาพที ่10   ผูทรงคณุวุฒิเกินกําหนดเวลาการพิจารณาบทความ 

 

ผูทรงคุณวุฒิเกินกําหนดพิจารณา
บทความ 

กดสงแจงเตือน
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

บทความ 

แสดงผลการพิจารณาบทความ
ของผูทรงคุณวุฒิ 
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 4) เจาหนาที่ตรวจสอบบทความฉบับแกไข และเสนอบรรณาธิการพิจารณา  

  เจาของบทความทําการแกไขบทความตามขอเสนอแนะผูทรงคุณวุฒิ และสงกลับใน

ระยะเวลาที่กําหนด หลังจากนั้น เจาหนาที่จะทําการตรวจสอบการแกไขบทความเบื้องตนตาม

ประเด็นขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ โดยเจาของบทความจะตองกรอกรายละเอียดประเด็นที่มีการ

แกไขและไมมีการแกไข พรอมอธิบายรายละเอียด ตามแบบฟอรมชี้แจงประเด็นการแกไขบทความ

วิจัยของวารสารดวย  

 

 
 

ภาพที ่  11  เจาของบทความมีการแกไขตามประเด็นขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

คําชี้แจงการแกไขบทความตามประเดน็ 
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิฯ 

ตรวจสอบมีการแกไขตามประเด็นขอเสนอแนะผูทรงคุณวุฒิ 
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ภาพที ่ 12  เจาของบทความไมมีการแกไขตามประเด็นขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ

 

 

 5) บรรณาธิการพิจารณาตอบรับ/ปฎิเสธการตีพิมพบทความ 

  บรรณาธิการจะพิจารณาบทความที่ไดรับการแกไขตามขอเสนอแนะผูทรงคุณวุฒิ หากมี

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม หรือปฏิเสธการตีพิมพ เจาหนาที่ประสานงานแจงเจาของบทความทราบ และ

บันทึกขอมูลในฐานขอมูลบทความวารสาร  

  กรณีไมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ตรวจสอบและบันทึกขอมูลในฐานขอมูลบทความวารสาร 

เชน ตอบรับตีพิมพในวารสารปที่เทาไหร ฉบับที่เทาไหร และจัดทําหนังสือตอบรับการตีพิมพแจง

เจาของบทความ  

แจงไมแกไขตามประเด็นขอเสนอแนะผูทรงคุณวุฒ ิ

คําชี้แจง การไมแกไขบทความตามประเด็น 
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิฯ 
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ภาพที ่13   บรรณาธิการพิจารณาใหตอบรับการตีพิมพ 

 

 
 

ภาพที ่ 14  ฐานขอมูลบทความวารสาร กรณทีี่ไดรับการตีพิมพในวารสาร 

บรรณาธิการ พจิารณาใหตอบรับตีพมิพ 

บันทึกปที่ ฉบับที่ที่ตีพิมพ 

บันทึกชื่อบทความ/ ชื่อผูนพินธทั้งหมด/  
สังกัดหรือที่อยู  บันทึกขอมูลผูทรงคณุวุฒิ 

บันทึกการติดตาม

บทความ 
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ภาพที ่15   บรรณาธิการพิจารณายังไมใหตอบรับตีพิมพ โดยใหแกไขเพ่ิมเติม 

 

 

 
 

ภาพที ่16  ฐานขอมูลบทความวารสาร กรณทีี่ปฏิเสธการตีพิมพในวารสาร 

บันทึกการปฏิเสธ/การยกเลิกตพีิมพ 

บรรณาธิการ พจิารณายังไมใหตอบรบัตีพิมพ 
โดยใหแกไขเพิ่มเติม 
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 6) สงบทคัดยอภาษาอังกฤษใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศตรวจสอบความถูกตอง 

  เมื่อรวบรวมบทความไดครบตามจํานวนบทความแตละฉบับแลว (8-10 เรื่องตอฉบับ) 

เจาหนาที่จะสงบทคัดยอภาษาอังกฤษของบทความทั้งหมดในวารสารฉบับนั้น ใหแกผูเชี่ยวชาญดาน

ภาษาตางประเทศตรวจสอบความถูกตอง หากมีประเด็นขอสงสัยไมสามารถแกไขความถูกตองของ

ภาษาอังกฤษได จะมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใหแจงแกเจาของบทความพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

 
 

ภาพที ่17  บทคัดยอภาษาอังกฤษที่มีการตรวจสอบความถูกตองดานการใชภาษา 

 

ผูเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศ ตรวจสอบความถูกตอง 

และแกไขการใชภาษาในบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
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ภาพที ่18  บทคัดยอภาษาอังกฤษที่ไมถูกตองดานการใชภาษา 

 

 7) จัดรูปแบบวารสาร จัดพิมพสารบัญ รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ และสงรางวารสารใหเจาของ

บทความ/บรรณาธิการฯ ตรวจทาน 

  เจาหนาที่ฝายจัดทําวารสาร จัดรูปแบบบทความ สารบัญ และรายชื่อผูทรงคุณวุฒิประจํา

ฉบับ แลวสงเจาของบทความและบรรณาธิการ ตรวจทานความถูกตองอีกครั้ง โดยกําหนดระยะเวลา

ในการสงใหเจาของบทความพิจารณาตรวจทานความถูกตอง เมื่อครบกําหนดไมมีขอทักทวงจะถือวา

ยินยอมและจะไมมีการแกไขภายหลัง 

 

ผูเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศ ตรวจสอบการใชภาษา  

และใหแจงเจาของบทความแกไขความไมถูกตองของภาษา 
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ภาพที ่ 19  บทความที่ถูกตอง ไมมีการแกไขพรอมเผยแพรบนเว็บไซตวารสาร 

 

เจาของบทความแจงไมมีแกไขรางวารสาร 

อีเมลสงรางวารสารใหเจาของบทความ 

ตรวจความถูกตองกอนเผยแพรบนเว็บไซตวารสาร 
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ภาพที ่20  บทความทีย่ังไมถูกตอง มีการแจงใหแกไขจากเจาของบทความ 

 

อีเมลสงรางวารสารใหเจาของบทความ 

ตรวจความถูกตองกอนเผยแพรบนเว็บไซตวารสาร 

เจาของบทความ แจงแกไขรางวารสาร  
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 8) อัพโหลดบทความ บนเว็บไซตวารสาร 

  เมื่อเจาของบทความและบรรณาธิการ ไมมีขอเสนอแนะหรือแกไขเพิ่มเติมในรางวารสาร

ฉบับนั้นๆ แลว เจาหนาที่ฝายจัดทําวารสาร จะทําการอัพโหลดบทความวารสารท้ังฉบับบนเว็บไซต 

และสงอีเมลประชาสัมพันธเผยแพรวารสารแกเจาของบทความ ผูทรงคุณวุฒิ สมาชิกในระบบวารสาร

ออนไลน ตลอดจนบุคคลทั่วไป อีกทั้ง เจาหนาที่ตองทําการเก็บสํารองไฟลของบทความวารสารฉบับ

นั้นๆ ไวดวย เพ่ือปองกันการเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น เชน กรณี server ระบบวารสารออนไลนมีปญหา 

ระบบอินเตอรเนตเชื่อมสัญญาณไมได เปนตน  

 

 
 

ภาพที ่21  บทความที่อัพโหลดบนเว็บไซตวารสารสําเร็จ 

 

ไฟลบทความที่ถกูอัพโหลดบนเวบ็ไซตวารสาร 

บทความในวารสารฉบบัปจจบุนั 

บทความในวารสารฉบบัยอนหลัง 
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ภาพที ่22  การอัพโหลดบทความบนเว็บไซตวารสารไมสําเร็จ 

 

 

ระบบแจงการอัพโหลดบนเว็บไซตไมสาํเร็จ 
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3.  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การขออนุมัติตีพิมพบทความในวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้

 1) การพิจารณาบทความของผูทรงคุณวุฒิ ทางวารสารไดกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา

บทความประมาณ 3 สัปดาห หากเกินกําหนดยังไมไดผลการประเมิน เจาหนาที่ฝายจัดทําวารสารจะ

ดําเนินการติดตามสอบถามผลการประเมินบทความจากผูทรงคุณวุฒิ โดยทางอีเมล ทางโทรศัพท 

หรือโดยตรง และบันทึกประวัติการพิจารณาบทความในฐานขอมูลของวารสาร และมีการรายงานผล

การปฏิบัติงานตอบรรณาธิการ 

 2) การแกไขบทความตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ทางวารสารจะทําการสรุปผลการ

ประเมินและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ แจงเจาของบทความแกไข โดยกําหนดระยะเวลาในการ

แกไขบทความ ประมาณ 3 สัปดาห หากเกินกําหนดยังไมสงบทความฉบับแกไขกลับ เจาหนาที่ฝาย

จัดทําวารสารจะดําเนินการติดตามสอบถามเจาของบทความ ทางอีเมล ทางโทรศัพท หรือโดยตรง 

และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตอบรรณาธิการ 

 3) เจาหนาที่ฝายจัดทําวารสาร จะมีการสรุปผลการดําเนินงานแตละไตรมาส รายงานและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือหารือและรวมวางแผนการดําเนินงานตอไป 
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บทท่ี 5 

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
 

 

1. ปญหาอุปสรรค 

 ในการดําเนินการวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น มักจะพบปญหา

และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จึงไดสรุปปญหาและอุปสรรค ที่มักจะพบเจอ และแนวทางการแกไขที่

ใชในการปฏิบัติงาน โดยสรุปไดดังนี้ 

 

ตารางที ่ 4 ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ปญหาและอปุสรรค แนวทางการแกไข 

1.  ตรวจสอบความถูก

ตองของบทความ

ตนฉบับ 

ผูนิพนธตนฉบับสวนใหญ จะไมคอย

ความสําคัญกับการจัดรูปแบบ

บทความตามเงื่อนไขของวารสาร     

ทั้งเรื่องการอางอิงในเนื้อหาบทความ 

การจัดรูปแบบบรรณานุกรม ดังนั้น 

ทําใหตองปรับแกไขบทความหลาย

รอบ และเกิดความลาชาในการ

พิจารณาบทความ 

ประชาสัมพันธคําชี้แจงในการจัดทํา

บทความตนฉบับ ทั้งบนเว็บไซต

วารสาร และในหนาระบบการสง

บทความ ทําใหผูนิพนธตนฉบับ

ตระหนักถึงความสําคญัของการ

จัดรูปแบบบบทความตามเงื่อนไข

ของวารสาร มากข้ึน 

2.  การสงบทความให 

ผูทรงคณุวุฒิพิจารณา 

การคดัเลือกผูทรงคุณวฒิ ในการ

พิจารณาบทความ ตามเกณฑการ

ประเมินคุณภาพวารสารของ TCI ตอง

มีจํานวนผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน

ภายนอก มากกวา 50% และไมมีสวน

ไดสวนเสียกับผูนิพนธตนฉบับ  แต

ทัง้นี้ วารสารยังพบปญหาวา

ผูทรงคณุวุฒิ ยังมีความหลากหลาย  

ไมเพียงพอ  

 

จัดทําฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิตาม

สาขาวิชา และสรางเครือขาย

รวมกับวารสารอื่น เพื่อใหเกิดความ

หลากหลายมากข้ึน 
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ตารางที ่ 4 ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข (ตอ) 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ปญหาและอปุสรรค แนวทางการแกไข 

3.  สรุปผลการประเมิน 

สงเจาของบทความแกไข 

เมื่อผูทรงคุณวุฒิสงผลการประเมิน

บทความเขาสูระบบวารสารออนไลน 

เจาหนาที่จะทําการสรุปผลการ

ประเมินเพ่ือสงเจาของบทความแกไข 

แตทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเปน

อาจารย หรือผูเชี่ยวชาญจากสถาบัน

ตางๆ  ทั่วประเทศ ซึ่งมีภาระงาน

ประจําคอนขางมาก ทําใหการ

พิจารณาอานประเมินบทความ

คอนขางใชเวลานาน ทําใหสงผล

กระทบตอกระบวนการตางๆ 

ตลอดจนการออกรูปเลมวารสาร

ลาชาไปดวย อีกทั้ง การสงเอกสาร

และบทความใหผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณา จะสงทางไปรษณยี อีเมล 

และเขาระบบ ThaiJo ซึ่งบางที

เอกสารตกหลนหรือระบบอีเมลและ

ระบบ ThaiJo ไมแจงเตือน ก็ทําให

ผูทรงคณุวุฒิพลาดการประเมิน

บทความได   

เจาหนาที่ฝายจัดทําวารสาร จะ

หมั่นตรวจสอบกําหนดระยะเวลาใน

การพิจารณาบทความ และหากเกิน

กําหนดจะทําการติดตามทวงถาม 

ผูทรงคณุวุฒิ หากไมสะดวก

พิจารณาบทความในชวงเวลานั้น 

จะขอความเห็นชอบปรับเปลี่ยน

ผูทรงคณุวุฒิเปนทานอ่ืน หรือให

เลื่อนกําหนดการสงผลประเมินแทน 

4.  ตรวจสอบบทความ   

ที่เจาของบทความแกไข   

เจาหนาที่ตรวจสอบบทความที่ได

แกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูทรงคณุวุฒิ โดยสวนใหญจะแกไข

ตามประเด็นตางๆ แตจะมีบางกรณทีี่

เจาของบทความไมมีการแกไข  

ใหเจาของบทความเขียน

รายละเอียดในแบบฟอรมชี้แจง

ประเด็นการแกไขบทความวิจัย วามี

ประเด็นใดบางที่มีการแกไข และ

ประเด็นใดบางที่ไมมีการแกไข โดย

ใหแจงรายละเอียดหรือคําอธิบาย

ดวย 
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ตารางที ่ 4 ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข (ตอ) 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ปญหาและอปุสรรค แนวทางการแกไข 

5.  บรรณาธิการพิจารณา

ตอบรับ/ปฎิเสธการ

ตีพิมพบทความ 

กรณีบรรณาธิการฯ ติดราชการ

ตางจังหวัดหรือตางประเทศ อาจทํา

ใหเกิดความลาชา ในการพิจารณาให

ความเห็นชอบตอบทความฉบับแกไข

ได 

บรรณาธิการฯ มอบหมายใหกอง

บรรณาธิการฯ ทานอ่ืน รักษาการ

และปฏิบัติหนาที่แทนในชวงท่ีติด

ราชการ  หรือหากมีกรณทีี่ตองการ

ความเห็นจากบรรณาธิการเพ่ิมเติม 

ใหเจาหนาที่ประสานงานและสง

ไฟลเอกสารตางๆ เพ่ือพิจารณาทาง

อีเมล หรือไลน  ทําใหเกิดความ

คลองตัวมากขึ้น 

6.  สงบทคัดยอ

ภาษาอังกฤษให

ผูเชี่ยวชาญดานภาษาฯ 

ตรวจสอบความถูกตอง 

วารสารไดมีกระบวนการตรวจสอบ

ความถูกตองในการเขียนบทคัดยอ

ภาษาอังกฤษของแตละบทความ โดย

ผูเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศ 

ทั้งที่เปนคนไทยและชาวตางชาติ แต

ปญหาที่พบบอย เชน การใช

ไวยากรณ การเขียนไมเปนประโยค 

เขียนเปนวลี และบางครั้งไมเขาใจใน

เนื้อหาที่ตองการสื่อสาร  ทําให

ผูเชี่ยวชาญดานภาษาฯ ตองใชเวลา

เปนอยางมากในการตรวจสอบและ

แกไขความถูกตอง  

หลังจากที่ผูเชี่ยวชาญดานภาษาฯ 

ตรวจสอบความถูกตองของ

บทคัดยอภาษาอังกฤษแลว 

เจาหนาที่จะสงใหเจาของบทความ

ตรวจสอบอีกครั้ง และหากกรณีที่

บทคัดยอภาษาอังกฤษมี

ขอผิดพลาดเยอะจะขอใหเจาของ

บทความแกไขและสงกลับมาอีกครั้ง 

7.  จัดรูปแบบวารสาร 

จัดพิมพสารบัญ รายชื่อ

ผูทรงคณุวุฒิ และสงราง

วารสารใหเจาของ

บทความ/บรรณาธิการฯ 

ตรวจทาน 

เมื่อไดบทความครบ 8-10 เรื่อง 

เจาหนาที่ฝายจัดทําวารสาร จะสงให

บรรณารักษหองสมุด ตรวจสอบ

เอกสารอางอิง แลวจึงดําเนินการ

จัดรูปแบบบทความตามเงื่อนไขของ

วารสาร หลังจากนั้นจะสงใหเจาของ

บทความตรวจทานความถูกตอง 

มีการปรับเปลี่ยนข้ันตอนการ

ตรวจสอบเอกสารอางอิง และการ

จัดรูปแบบบทความ จะดําเนินการ

พรอมกัน  มีการกําหนดระยะเวลา

ในการสงใหเจาของบทความ

พิจารณาตรวจทานความถูกตอง 

เมื่อครบกําหนดไมมีขอทักทวงจะ 
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ตารางที ่ 4 ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข (ตอ) 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ปญหาและอปุสรรค แนวทางการแกไข 

 แกไขอีกครั้ง และสงโรงพิมพเพือ่

จัดทํารูปเลมวารสาร ซึ่งโรงพิมพก็มี

ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัด

รูปเลมวารสาร ทําใหเกิดความลาชา

ในการออกเลมวารสารได 

ถือวายินยอมและไมมีการแกไข

ภายหลัง อีกทั้ง มีนโยบายปรับการ

จัดทําวารสาร จากเผยแพรวารสาร

ในรูปแบบเลมวารสาร เปนระบบ

วารสารออนไลน ผูสนใจสามารถ

อานหรือดาวนโหลดบทความใน

เว็บไซตวารสารไดเลย และทําให

ประหยัดงบประมาณในการจัดทํา

รูปเลมวารสารอีกดวย 

8.  อัพโหลดบทความ 

บนเว็บไซตวารสาร 

การอัพโหลดบทความบนระบบ

วารสารออนไลน (ThaiJO) บอยครั้ง

ที่พบปญหาในการอัพโหลดไฟล ทั้งท่ี

เกิดจากระบบ Server ของระบบ

วารสารเอง และจากระบบ

อินเตอรเนตของหนวยงานเองดวย  

ทําการสํารองขอมูลจากระบบ

วารสารออนไลนเปนประจํา 

สม่ําเสมอ เพ่ือปองกันหากเกิด

ปญหาระบบ Server ลม  

 

 

2. แนวทางการพัฒนางาน 

 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวารสาร เปนระบบวารสารออนไลน ทําใหประหยัด

งบประมาณในการจัดทําวารสาร และวารสารมีความเปนสากลมากขึ้น เพราะสามารถดาวนโหลด

เนื้อหาบทความฉบับเต็ม สืบคนขอมูลบทความ และเขาถึงวารสารไดทั่วโลก  

 2.2 ควรมีการประชาสัมพันธวารสารใหมากข้ึน เพื่อใหเปนท่ีรูจักและสรางเครือขายกับ

หนวยงานภายนอกมากขึ้น 

 2.3 ควรพัฒนาคุณภาพวารสารใหเปนไปตามเกณฑประเมินของ TCI อยางตอเนื่อง 

 2.4 ควรจัดสรรเจาหนาที่วารสารเฉพาะ เพื่อใหเหมาะสมกับสอดคลองกับจํานวนภาระงานท่ี

เพ่ิมสูงข้ึนจากบทความที่สงมาตีพิมพเพิ่มสูงขึ้น และความตอเนื่องในการดูแลรับผิดชอบงานวารสาร 

 2.5 ควรมีเครือขายงานดานวารสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยน

เปลี่ยนรูการบริหารจัดการงานวารสารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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